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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU D'UNA 
PLAÇA D'ADMINISTACIÓ GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR- RECEPCIÓ POLICIA, 

MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, CORRESPONENT A L'OPO 2017

Lloc:   Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
DATA:  31 d’octubre de 2018
HORA:  8:30 hores del matí

Bases i convocatòria

Publicació de les bases:
Generals: BOP de Barcelona de 23 d’octubre de 2015 i modificació 
al BOP de Barcelona d’1 de març de 2018

Específiques: Tauler electrònic municipal d’anuncis
www.manlleu.cat

BOP de Barcelona de 28-6-2018
DOG de Catalunya de 3-7-2018
BOE de 19-7-2018

Llista d’admesos i exclosos: Tauler electrònic municipal d’anuncis
www.manlleu.cat

Hi assisteixen:

Presidència:

- Maria Carme Noguer i Portero

Vocalies:

- Joan Salvans i Codina
- Eva Font i Rabasseda
- Montserrat Riera i Gibert, que actuarà com a secretària del Tribunal

Assumpte

Acta del procés - Acta del procés - Procés selectiu 
d'una plaça d'administació general, subescala auxiliar-
Recepció policia, mitjançant concurs-oposició, 
corrseponent a l'OPO 2017

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat



No hi assisteixen:

- Les funcionàries designades a proposta de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya (EAPC)

Quan són les 8.30 hores del matí es reuneix el Tribunal qualificador i tots els membres 
assistents prenen possessió dels seus càrrecs, amb acceptació expressa de les obligacions i 
dels drets que els són inherents, i es declara formalment constituït el Tribunal.

Les funcionàries designades a proposta de l’EAPC, la senyora Mercè Pratdesaba, vocal titular, 
i la senyora Judit Fernandez, vocal suplent, excusen la seva assistència.

Quan són les 9.00 hores del matí es procedeix a la crida dels aspirants per iniciar la fase 
d’oposició segons la convocatòria establerta.

Aspirants que compareixen

Cognoms i nom

MARTIN SANCHEZ, SONIA

GUITERAS RIUPAIRO, SAMUEL

LAHOZ CANTERO, RIGUEL

DOMENECH SUBIRANAS, ASSUMPTA

BARRANCO COZAR, LUISA

CARBONELL BARRERA, NOEMI

SANCHEZ PEREZ, CELIA

JIMENEZ ORTIZ MARTINEZ, ESTEFANIA

HUERTAS LARA, SARA

MARTINEZ PONS, GEMMA

Aspirants que no compareixen

Cognoms i nom

FIGUERES GAMEZ, ALEXANDRE

FERNANDEZ CASACUBERTA, CARLA

GONZALEZ JURADO, JOSEP



 36

Plaça Fra Bernadí, 6 * 08560 Manlleu * Tel. (93) 850 66 66 * Fax (93) 850 79 70 * www.manlleu.cat * NIF: P0811100-G

Unitat / Àrea

Negociat selecció, formació i desenvolupament personal -
Àrea d'Organització, persones i administració electrònica
RAG  

Codi de verificació

²1Y176L5V6T2V0V2K1AVR!»
²1Y176L5V6T2V0V2K1AVR!»

1Y176L5V6T2V0V2K1AVR

Document

SFP12I11E
Expedient

SFP/28/2018

LOPEZ MARTINEZ, JUDIT

MUÑOZ PEREZ, YOLANDA

LOPEZ PEREZ, JOAN MANUEL

SANTACREU FUENTES, MIREIA

NAVARRO PARDO, EVA

FASE D’OPOSICIÓ

Primera prova. Coneixements generals i específics. De caràcter obligatori i 
eliminatori. Consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori.

Primer exercici: Coneixements generals en matèria de dret constitucional i 
administratiu.

Consistirà a contestar, per escrit, durant el període màxim de 90 minuts, un tema d’entre els 
dos escollits pel Tribunal a l’atzar d’entre els que detallen en el temari de coneixements 
generals de l’apartat 1 de l’Annex I d’aquesta convocatòria.

En aquest exercici es valorarà el nivell de formació general, el rigor de la resposta i la facilitat 
de redacció.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts, quedant eliminats automàticament els aspirants 
que no obtinguin la qualificació mínima de 5 punts.

Un cop efectuat el sorteig dels temes recollits a l’apartat 1 de l’annex I, els temes a 
desenvolupar són el tema número 5 o el tema número 7.

Les persones aspirants amb NIF 159A i 974M (últimes 3 xifres i lletra) abandonen el procés un 
cop efectuat el sorteig.

Els resultats obtinguts una vegada realitzada la correcció de l’esmentat exercici pel Tribunal
qualificador són els següents:

1a PROVA 1r EXERCICI



3 DARRERES 
XIFRES DNI I 

LLETRA
PUNTUACIÓ

389D 8,5

744Z 5,5

537F 6

494Q 5,5

575G 9,5

069Y 5

384R 9,5

388D 6,5

A continuació es continua el procés de selecció amb les persones aspirant que han superat el 
primer exercici.

Primera prova. Coneixements generals i específics. De caràcter obligatori i 
eliminatori. Consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori.

Segon exercici: Coneixements específics.

Consistirà a contestar, per escrit, durant el període màxim de 90 minuts, un tema d’entre els 
dos temes escollits a l’atzar entre els que es detallen en el temari de coneixements específics 
de l’apartat 2 de l’Annex I d’aquesta convocatòria.

En aquest exercici es valorarà el nivell de formació general, el rigor de la resposta i la facilitat 
de redacció.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts, quedant eliminats automàticament els aspirants 
que no obtinguin la qualificació mínima de 5 punts.

Un cop efectuat el sorteig dels temes recollits a l’apartat 2 de l’annex I, els temes a 
desenvolupar són el tema 11 o el tema 13.

Els resultats obtinguts una vegada realitzada la correcció de l’esmentat exercici pel Tribunal
qualificador són els següents:
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1a PROVA 2n EXERCICI

3 DARRERES 
XIFRES DNI I 

LLETRA
PUNTUACIÓ

389D 9

744Z 9,75

537F 5,5

494Q 5,5

575G 8,5

069Y 4

384R 8,5

388D 5,5

El Tribunal acorda que es tornarà a reunir el proper 5 de novembre de 2018 a les 8.30 hores 
per continuar amb el procés de selecció, i per aquest motiu convoca als aspirants que han 
superat la primera prova a la sala de reunions del primer pis de l’Ajuntament de Manlleu, el 
següent dia i hora:

Lloc:   Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
DATA:  5 de novembre de 2018
HORA:  9:00 hores del matí
PROVA: SEGONA PROVA, CAS PRÀCTIC

Lloc:   Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
DATA:  5 de novembre de 2018
HORA:  11:00 hores del matí
PROVA: TERCERA PROVA, PROVA OFIMÀTICA, si s’escau

I perquè en quedi constància, es redacta aquesta acta la qual, un cop llegida i trobada 
conforme, és signada per tots els membres del Tribunal. Jo, la secretària, en dono fe.



Manlleu,  31 de d’octubre de 2018

LA PRESIDÈNCIA LA VOCALIA

LA SECRETARIA


