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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS  DE SELECCIÓ PER 
COBRIR UNA PLAÇA D'ADMINISTRATIU/IVA, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, 

CORRESPONENT A L'OPO 2017 (PROMOCIÓ INTERNA RRHH)

Lloc:   Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
Data:  Dimarts, 11 de desembre de 2018
Hora:  9:00 hores del matí

Bases i convocatòria

Publicació de les bases:
Generals: BOP de Barcelona de 23 d’octubre de 2015 BOP i la

                                                              Modificació l’1 de març de 2018.   

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

BOP de Barcelona de 08 d'agost de 2018
DOG de Catalunya de 13-8-2018
BOE de 19-09-2018

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

Hi assisteixen:

Presidència:

- M. Carme Noguer i Portero 
-

Vocalies:

- Antoni Fajardo i Graupera 
- Neus Guzmán i Valverde 

Assumpte

2a Acta del procés. - Procés selectiu d'una plaça 
d'administratiu/iva, mitjançant concurs-oposició, 
corresponent a l'OPO 2017 (Promoció interna RRHH)

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat



- Rosabel Andreu i Gutiérrez

- Anna Vilargonter i Espadaler, que actuarà com a secretària del Tribunal

Assessor/a tècnica de la prova psicotècnica (amb veu i sense vot):

Psicòleg/òloga del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, sr. Robert Pere Vilagran

Quan són les 09:00 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.

Es continua el procés selectiu amb la cinquena prova.

Cinquena prova.- Avaluació de les competències professionals requerides per a 
l’òptim desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball. De caràcter 
obligatori i no eliminatori. 

Consistirà en la realització d’un test psicotècnic que compleixi els requisits de validesa i 
fiabilitat i hagi estat estandarditzat i tipificat en una àmplia mostra de població que permeti 
garantir la confiança en els resultats obtinguts, que es concretarà en un qüestionari de 
personalitat laboral adequat al perfil requerit per a l’exercici de les funcions d’aquest lloc de 
treball. Per a la realització d’aquesta prova el tribunal comptarà amb l’assessorament de 
personal tècnic idoni.

Aquesta prova es complementarà amb una entrevista personal dels/de les aspirants, per tal 
d’integrar tots els elements explorats anteriorment i conèixer el nivell d’adequació de les 
habilitats i les aptituds dels/de les aspirants al perfil competencial establert per la corporació 
i que es detalla en l’Annex II d’aquestes bases selectives. L’entrevista es desenvoluparà 
mitjançant una anàlisi del currículum personal amb els candidats que hagin superat la 
primera prova. A les entrevistes hi ha de ser present el Tribunal juntament amb la persona 
que l’ha assessorat en la realització d’aquestes proves psicotècniques.

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.

El resultat d’aquesta prova serà valorat conjuntament amb l’entrevista personal i s’obtindrà 
una puntuació d’ entre 0 i 5 punts.
El Tribunal acorda que es tornarà a reunir a les 10:30 hores per continuar amb l’entrevista 
de la cinquena prova i per aquest motiu convoca a l’aspirant que continua al procés de 
selecció a la sala de reunions del primer pis de l’Ajuntament de Manlleu a la mateixa hora.

3 DARRERES XIFRES 
DNI I LLETRA

5ª PROVA
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397-P 4,5

Per tant el resultat final de la fase d’oposició és el següent:

PUNTUACIÓ FINAL FASE OPOSICIÓ

3 DARRERES XIFRES 
DNI I LLETRA

1a
prova

2a
prova

3a
prova

4a
prova

5a
prova

TOTAL

397-P 17 9,5 APTE APTE 4,5 31

A continuació, l’aspirant presenta la sol·licitud de valoració de mèrits i el Tribunal acorda passar 
a la fase de concurs.

Es continua amb la fase de concurs, amb la valoració de mèrits de l’aspirant que ha superat la 
fase de les proves pràctiques.

FASE CONCURS 

El Tribunal valora els mèrits de l’aspirant de la fase concurs i s’obtenen les següents 
puntuacions:

PUNTUACIÓ TOTAL BAREM DE MÈRITS

3 DARRERES 
XIFRES DNI I 
LLETRA

a)
Exp. 

professional

b)
Formació

c)
Català

d)
ACTIC

TOTAL

397-P 2 2 0 2 6

PUNTUACIÓ FINAL

L’aspirant obté la puntuació total que tot seguit s’especifica després de sumar les 
puntuacions obtingudes en la fase d’oposició i en la de valoració dels mèrits:

PUNTUACIÓ FINAL



3 DARRERES 
XIFRES DNI I 
LLETRA

Fase 
oposició

Fase 
   concurs

   TOTAL

397-P 31 6 37

PROPOSTA DE NOMENAMENT

El Tribunal efectua  PROPOSTA DE NOMENAMENT en favor de la senyora ISABEL HOMS i 
SERRA com a personal funcionari de carrera per ocupar una plaça d’administratiu/iva vinculada 
al lloc de treball de tècnic/a auxiliar de Prevenció de Riscos Laborals i Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Manlleu, per ser l’aspirant que ha superat el procés selectiu i ha obtingut la 
puntuació més elevada.

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, i 
procedeixo a elevar la proposta de nomenament a l’Alcaldia per tal que resolgui en base a la 
proposta del Tribunal.

Manlleu,  11 de desembre de 2018

LA PRESIDÈNCIA LA VOCALIA

LA SECRETARIA
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