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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS  DE SELECCIÓ PER 
COBRIR TEMPORALMENT EL  LLOC DE TREBALL D'AODL D'EMPRESA, COMERÇ I 

TURISME, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ.

Lloc:   Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
DATA:  Divendres, 16 de novembre de 2018
HORA:  8:30 hores del matí

Bases i convocatòria

Publicació de les bases:
Generals: BOP de Barcelona de 22 d’octubre de 2015

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

BOP de Barcelona de 17 d'octubre de 2018

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

Hi assisteixen:

Presidència:

Rosabel Andreu i Gutiérrez

Vocalies:     

Betlem Pares i Cuadras
Montse Rafart i Boix, que actuarà com a secretària del Tribunal

Assumpte

Acta del procés - Procés selectiu d'un  lloc de treball 
temporal d'AODL d'Empresa, Comerç i Turisme, 
mitjançant concurs-oposició.

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat



Assessores tècniques sobre coneixements de català (amb veu i sense vot):

Assumpta Grabolosa i Sellabona (titular)
Alícia Andreu i Creus (suplent)

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.

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

CAMPOS VACA, ANNA

GASOL FIGULS, MARTÍ

TORRENTS SUBIRATS, ANNA

Aspirants que no compareixen

Cognoms i nom

ESPEJO BIOSCA, CRISTINA                    

GARCIA CARRASCO, CARLOS

MARAÑON LEDESMA, ALBERT

MORENO GUERRERO, OLGA

VILELLA LLEOPART, MERITXELL

AGUILAR PUJOL, ANNA

FASE D’OPOSICIÓ/PROVES PRÀCTIQUES

Primera prova: Desenvolupament d’un cas pràctic. De caràcter obligatori i 
eliminatori.

Consistirà en la resolució, en el termini màxim de 90 minuts, d’un o diversos supòsits pràctics 
que plantejarà el Tribunal relacionat amb el temari de l’annex I d’aquesta convocatòria.
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Es valorarà la correcció del raonament, la solució proposada i la capacitat de redacció de 
l’aspirant.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts, quedant eliminats automàticament els aspirants 
que no obtinguin la qualificació mínima de 10 punts.

1a PROVA 

3 DARRERES 
XIFRES DNI I 

LLETRA
PUNTUACIÓ

826-R 8,5

405-L 6

616-F 12

Segona prova. De coneixements de la llengua catalana i castellana. De caràcter 
obligatori i eliminatori.

Primer exercici.-. De coneixements de la llengua catalana. De caràcter obligatori i 
eliminatori.

Per tal d’acreditar els coneixements de llengua catalana que estableix la base 4.1.1.e de les 
bases generals, els/les aspirants hauran de realitzar exercicis gramaticals i de comprensió 
escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana, adaptat al nivell de 
suficiència (nivell C1) de català, d’acord amb els criteris emprats per la Direcció General de 
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i d’acord amb les necessitats de 
comprensió i expressió corresponents al lloc de treball.

La prova de coneixements de llengua catalana consta de dues parts:

Primera part: s'hi avaluen el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text de 
180 paraules, com a mínim, i els coneixements pràctics de llengua per mitjà de cinc blocs de 
preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana relacionats, en 
un grau adequat, amb les funcions pròpies de les places objecte d'aquesta convocatòria.

Segona part: consisteix en la lectura en veu alta d'un text i una conversa sobre temes 
proposats a fi d'avaluar l'expressió oral.

Aquesta prova té una durada màxima d'1 hora i 30 minuts per a la primera part i de 10 
minuts per a la segona part.



La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte. Per superar-la s'ha d'obtenir la 
qualificació d'apte. Per ser declarat apte s'ha d'obtenir una puntuació total mínima del 70%, 
de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català, d’acord amb la modificació introduïda pel Decret 3/2014, de 7 de 
gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació 
de coneixements de català.

Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

Els/les aspirants que acreditin el nivell exigit, o un de superior, mitjançant la presentació d’un 
document emès per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya 
o per part d’un altre organisme equivalent quedaran exempts de la realització d’aquest 
exercici i la seva qualificació serà la “d’apte”.

Per realitzar aquesta prova el Tribunal comptarà amb l’assessorament d’una persona tècnica 
especialitzada en normalització lingüística.

Degut a la corresponent acreditació en el termini adequat la persona aspirant queda 
exempta del primer exercici de la segona prova.
Segon exercici: Llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots 
els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 4.1.1.f de les 
bases generals, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar un 
exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules en el termini màxim de 45 minuts, i 
a mantenir una conversa amb membres del Tribunal durant el termini màxim de 15 minuts i, 
si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat 
pel Tribunal.

La qualificació d’aquest exercici serà d’apte o no apte.

Els/les aspirants que acreditin documentalment davant el Tribunal fins a la data 
immediatament anterior a que es declarin definitivament admesos i/o exclosos els aspirants 
que estan en possessió d’un certificat conforme han cursat la primària a l’Estat espanyol; del 
diploma d’espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o certificació 
acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest, o del 
certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes, 
restaran exempts de realitzar aquest exercici i la seva qualificació serà “d’apte”.

Degut a la corresponent acreditació en el termini adequat, les persones aspirants que han 
superat la primera prova queden exemptes del primer i segon exercici de la segona prova. 

El resultat final de la segona prova següent:

3 DARRERES XIFRES DNI I LLETRA PROVA CATALÀ PROVA CASTELLÀ

616-F APTE APTE

El Tribunal acorda convocar a la persona aspirant que continua al procés de selecció a les 12:00
hores a la Casa Consistorial, per dur a terme la  tercera prova.

Tercera prova.- Entrevista curricular. De caràcter obligatori i no eliminatori.
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Consistirà en la realització d’una entrevista personal dels/de les aspirants, per tal de conèixer
el nivell d’adequació de les habilitats i les aptituds dels/de les aspirants analitzades a través
del seu currículum al perfil competencial del lloc de treball objecte de la convocatòria. 
L’entrevista es desenvoluparà mitjançant una anàlisi del currículum personal amb els 
candidats que hagin superat les proves anteriors.

Per a portar a terme l’entrevista personal esmentada anteriorment, caldrà que els/les
aspirants lliurin un currículum vitae al Tribunal qualificador en el moment d’iniciar-se
l’entrevista.

Per establir l’ordre de crida de la realització d’aquesta prova, el Tribunal tindrà en compte els
resultats obtinguts en les proves anteriors, cridant en primer lloc als aspirants que hagin
obtingut una major puntuació i per aquest motiu convoca a l’aspirant que ha superat la 
prova anterior a la sala de reunions del primer pis de l’Ajuntament de Manlleu, a dia d’avui a 
les següent hora:

3 DARRERES XIFRES DNI I LLETRA Dia Hora

616-F 16/11/2018 12:00

El resultat d’aquesta prova serà valorat i s’obtindrà una puntuació d’ entre 0 i 5 punts. Els 
resultats són els següents:

3a PROVA 

3 DARRERES 
XIFRES DNI I 

LLETRA
PUNTUACIÓ

616-F 4

Els resultat finals de la primera fase de les proves pràctiques es el següent:

PUNTUACIÓ FINAL FASE DE PROVES PRÀCTIQUES

3 DARRERES 
XIFRES DNI I 
LLETRA

1a
prova

2ª
prova

3ª
prova

   
      
TOTAL

616-F 12 APTE 4 16



El Tribunal acorda que es tornarà a reunir per dur a terme la valoració de mèrits a la sala de 
reunions del primer pis de l’Ajuntament de Manlleu un cop finalitzat el termini per presentar 
els mèrits per part de l’aspirant.

Les sol·licituds de la presentació de mèrits en el procés selectiu –acompanyades de la
documentació justificativa dels mèrits a valorar- la podran presentar les persones aspirants
que hagin superat la fase d’oposició o proves pràctiques durant els tres dies naturals
següents a comptar des de l’endemà de la publicació de la puntuació final de la fase
d’oposició o proves al tauler electrònic municipal d’anuncis, mitjançant model normalitzat per
l’Ajuntament disponible al següent enllaç web:
https://tramits.manlleu.cat/siac/Procedimiento_ver_doc.aspx?f=presentacio_merits.pdf
En el cas que es realitzi la tramitació telemàtica, per l’acreditació dels mèrits l’aspirant haurà
d’adjuntar en un únic pdf amb tots els mèrits que presenti per cadascuna de les lletres (a
fins c) que figuren a la segona fase-Valoració de mèrits.

Manlleu,  16 de novembre de 2018

LA PRESIDÈNCIA LA VOCALIA

LA SECRETARIA
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