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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS  SELECTIU D'UNA BORSA DE 
TREBALL PER COBRIR TEMPORALMENT VACANTS DE PERSONAL D'OFICIS I 
SUBALTERN, MITJANÇANT CONCURS

Lloc:  Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
DATA:  Dijous, 14 de març de 2019
HORA:  8:45 hores del matí

BASES I CONVOCATÒRIA

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

modificació l’1 de març de 2018

Específiques: Tauler electrònic municipal d’anuncis
www.manlleu.cat
BOP de Barcelona de 14 de febrer de 2019

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

TRIBUNAL:

Quan són les 8:45 hores del matí es reuneix el Tribunal qualificador del procés de selecció 
indicat, format pels següents membres: 

ASSISTENTS: EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA:

President/a:

Ester Viladecans Marsal

Vocal: 

Iasabel Palou Aligué

Vocal-Secretaria:

Rosabel Andreu Gutiérrez

Assumpte

Acta del procés - Procés selectiu d'una borsa de treball 
per cobrir temporalment vacants de personal d'oficis i 
subaltern, mitjançant concurs

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat



Totes les 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.

ASPIRANTS QUE COMPAREIXEN

Cognoms i nom Exempt/a 
Català

Exempt/a 
Castellà

CHACON SERRANO, FRANCISCO
NO SÍ

EL YOUNOSSI, MOHAMED
NO NO

LOZANO GARCIA, LORENZO
NO SÍ

MORENO GARCIA, ANTONIO
NO SÍ

PEREZ PEREZ, VICTOR MANUEL
NO SÍ

ASPIRANTS EXEMPTS DE REALITZACIÓ DE LES PROVES LINGÜÍSTIQUES

Cognoms i nom Exempt/a 
Català

Exempt/a 
Castellà

GARCIA SANTOJA, ANDREU 
AXEL SÍ SÍ

SALA QUINTANA, FRANCISCO
SÍ SÍ

ASPIRANTS QUE NO COMPAREIXEN

Cognoms i nom

CARRERA CASTILLO, MARIA ANGELS

PRIMERA PART: CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I CASTELLANA

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 i 2.2 d’aquests bases específiques, 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 elemental (nivell B1) 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 qualificació d'aquesta prova és d' “apte” o “no apte”. Les persones que no superin 
aquesta prova seran excloses de la convocatòria.
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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 fins a la data immediatament anterior a que es 
declarin definitivament admesos i exclosos els aspirants 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.

El Tribunal qualificador ha comptat amb l’assessorament de la Sra. Assumpta Grabolosa 
Sellabona com a especialista en normalització lingüística per a la correcció d’aquesta prova, 
el resultats de la qual són els següents: 

RESULTATS PRIMER EXERCICI: CATALÀ

3 DARRERES XIFRES DNI I 
LLETRA

RESULTAT

741P APTE

565A APTE

566P APTE

103A APTE

237S APTE

825T APTE

608F APTE

Segon exercici.- De coneixements de la 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 i 2.3 d’aquests bases específiques, 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”. Les persones que no superin 
aquesta prova seran excloses de la convocatòria.



Els/les aspirants que acreditin documentalment fins a la data immediatament anterior a que 
es declarin definitivament admesos i exclosos els aspirants davant el Tribunal 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”.
El resultat d’aquesta prova una vegada realitzada la correcció per part del Tribunal 
qualificador és el següent: 

RESULTATS PRIMER EXERCICI: CASTELLÀ

3 DARRERES XIFRES DNI I 
LLETRA

RESULTAT

565A APTE

El Tribunal acorda que es tornarà a reunir el proper dia 18 de març de 2019 per valorar els 
mèrits acreditats pels aspirants que han superat o han estat declarats exempts de la 
realització d’aquestes proves. 

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,  14 de març de 2019

LA PRESIDÈNCIA LA VOCALIA

LA SECRETARIA


