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Interessat/ada de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Acta del procés - Procés selectiu de creació d'una
borsa de treball per cobrir temporalment vacants de
tècnic/a mitjà enginyer/a obra pública, mitjançant
concurs oposició

Localització de l'activitat

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU DE CREACIÓ
D'UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR TEMPORALMENT VACANTS DE TÈCNIC/A
MITJÀ ENGINYER/A OBRA PÚBLICA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ
LLOC:

Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu

DATA:

Divendres, 22 de març de 2019

HORA:

8:30 hores del matí

BASES I CONVOCATÒRIA
Publicació de les bases:
Generals:
Específiques:

Llista d’admesos i exclosos:
TRIBUNAL:

BOP de Barcelona de 23 d’octubre de 2015 i la modificació d’1 de
març de 2018
Tauler electrònic municipal d’anuncis
www.manlleu.cat
BOP de Barcelona de 07 de març de 2019
Tauler electrònic municipal d’anuncis
www.manlleu.cat

Quan són les 8:30 hores el matí es reuneix el Tribunal qualificador del procés de selecció
indicat, format pels següents membres:
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EXCUSEN LA SEVA
ASSISTÈNCIA:

ASSISTENTS:
President/a:
Antoni Freixanet i Sitjà
Vocals:
Enric Gil i Mares
Secretàri/a:
Josep Pou i Vilalta

Tots els assistents prenen possessió dels seus càrrecs, amb acceptació expressa de les
obligacions i dels drets que els hi són inherents, i els 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
Exempt/a
Català

Exempt/a
Castellà

AMARGANT COMAS, GUILLEM

SÍ

SÍ

CAÑAS GALLART, JORDI

SÍ

SÍ

FONTSERE CANDELL, MARC

SÍ

SÍ

SANCHEZ SOLDEVILA, ANNA

SÍ

SÍ

Cognoms i nom

ASPIRANTS QUE NO COMPAREIXEN
Cap
FASE D’OPOSICIÓ/PROVES PRÀCTIQUES

Primera prova: Prova de coneixements específics. De caràcter obligatori i
eliminatori.
Consistirà en la resolució per escrit, en el termini màxim de 120 minuts, de 5 preguntes que
plantejarà el Tribunal, relacionat amb les funcions detallades en el punt 1.3 anterior, i en
base al temari específic que s’indica a l’Annex I d’aquestes bases.
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.
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Un cop efectuada la correcció de la prova pel Tribunal, la puntuació obtinguda pels aspirants
que han comparegut en data d’avui és la següent:
RESULTATS 1a PROVA
3 DARRERES XIFRES
DNI I LLETRA

PUNTUACIÓ

906V

8

232F

11,6

541H

4

552B

12,3

Per tant, els aspirants que superen la primera prova i, per tant, continuen en el procés
selectiu, són els aspirants amb núm. de DNI 232F i 552B.

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 qualificació d'aquesta prova és “d'apte” o “no apte”. 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 fins a la data immediatament anterior a que es
declarin definitivament admesos o 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.
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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 segona prova, un cop comprovada la documentació aportada pels
aspirants juntament amb les seves sol·licituds de participació en el procés selectiu, és el
següent:
RESULTATS 2a PROVA
3 DARRERES
XIFRES DNI I
LLETRA

PRIMER EXERCICI
CATALÀ

SEGON EXERCICI
CASTELLÀ

232F

APTE

APTE

552B

APTE

APTE

El Tribunal acorda que es tornarà a reunir el proper 26 de març de 2019 a les 10:00 hores
per continuar amb la tercera prova (psicotècnic i entrevista) i per aquest motiu convoca als
aspirants que han superat el cas pràctic a la sala de reunions del primer pis de l’Ajuntament
de Manlleu, el següent lloc, dia i hora:
LLOC:

Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu

DATA:

Dimarts, 26 de març de 2019

HORA:

10:00 hores del matí

I perquè en quedi constància, es redacta aquesta acta la qual, un cop llegida i trobada
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conforme, és signada per tots els membres del Tribunal. Jo, el secretari, en dono fe.
Manlleu, 22 de març de 2018

LA PRESIDÈNCIA

LA VOCALIA

LA SECRETARIA
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