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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS  DE SELECCIÓ DE PROCÉS 
SELECTIU DE CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER PROVEIR TEMPORALMENT 
VACANTS DE TÈCNIC/A AUXILIAR D'ESPORTS, MITJANÇANT CONCURS-
OPOSICIÓ

Lloc:   Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
Data:  Dilluns, 15 d’abril de 2019
Hora:  8:30 hores del matí

BASES I CONVOCATÒRIA

Publicació de les bases:

Generals: BOP de Barcelona de 23 d’octubre de 2015

Específiques: Tauler electrònic municipal d’anuncis
www.manlleu.cat
BOP de Barcelona de 15 de març de 2019

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

TRIBUNAL:

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

ASSISTENTS:
EXCUSEN LA SEVA 

ASSISTÈNCIA:

President/a:

Betlem Parés Cuadras

Vocals: 

Enric Mayo Rodríguez

Secretàri/a:

Rosabel Andreu Gutiérrez

Assumpte

Acta del procés 15-4-2019 - Procés selectiu de creació 
d'una borsa de treball per proveir temporalment 
vacants de tècnic/a auxiliar d'esports, mitjançant 
concurs-oposició

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat



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.

A contiuació es procedeix a la crida dels aspirants per iniciar la fase d’oposició segons la 
convocatòria establerta.

ASPIRANTS QUE COMPAREIXEN

Cognoms i nom
Exempt/a 

Català
Exempt/a 
Castellà

CASALS CAMPS, POL SÍ SÍ

FRANCH EXPOSITO, LLUIS NO SÍ

GRAU CLAPERS, XAVIER SÍ SÍ

PRAT BAULENES, JAUME SÍ SÍ

ROVIRALTA VILELLA, ANNA SÍ SÍ

TRABAL TAÑA, GUILLEM SÍ SÍ

VILAREGUT GARCIA, XAVIER SÍ SÍ

ASPIRANTS QUE NO COMPAREIXEN

Cognoms i nom

GONZALEZ LOPEZ, ELOI

LOPEZ RIERA, ABEL

MARTINEZ MARTINEZ, DANIEL

FASE D’OPOSICIÓ/PROVES PRÀCTIQUES

Primera 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.



 37

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
CCG  

Codi de verificació

²705S2K614R415M3M197U=»
²705S2K614R415M3M197U=»

705S2K614R415M3M197U

Document

SFP13I0AC
Expedient

SFP/11/2019

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 en 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.

Els aspirants amb documents (3 darreres xifres DNI i lletra) 198-G i 292-Q han acreditat 
documentalment davant del Tribunal estar en possessió d’un certificat de nivell C1 de llengua 
catalana i se’ls declara exempts de la realització d’aquesta prova. 

Per a la realització d’aquesta prova el Tribunal compta amb l’assessorament de la tècnica de 
normalització lingüística, la Sra. Assumpta Grabolosa i Sellabona. 

Un cop realitzada la correcció d’aquesta prova, els resultats són els següents:

PROVA DE CATALÀ

3 DARRERES XIFRES DNI I LLETRA RESULTAT

013R APTE

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. 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”.



Tots els aspirants que s’han presentat al procés selectiu acrediten el nivell de coneixements 
de llengua castellana exigit en les bases específiques i la seva qualificació és la d’”apte”.
Segona prova.- Entrevista competencial. De caràcter obligatori i no eliminatori.

Consistirà en la realització d’una entrevista competencial, per tal de conèixer el nivell 
d’adequació de les habilitats i aptituds dels/de les aspirants al lloc de treball. Es valorarà: 

 Competència transversal (motivació, actitud, disposició a l’aprenentatge, flexibilitat, 
habilitats comunicatives)

 Competència tècnica del lloc de treball

L’entrevista per competències es desenvoluparà mitjançant un anàlisi del currículum personal 
amb els candidats que formen part del procés de selecció que caldrà que els aspirants lliurin 
al Tribunal qualificador en el moment d’iniciar-se l’entrevista. 

El resultat d’aquesta prova tindrà una puntuació d’entre 0 i 20 punts. 

Els aspirants que no han comparegut en data d’avui per a la realització de l’entrevista 
obtenen una puntuació de 0 punts en aquesta prova, si bé continuen en el procés selectiu ja 
que aquesta prova no és eliminatòria. 

Per tant, el Tribunal procedeix a realitzar les entrevistes per ordre segons les hores 
adjudicades en el decret de persones admeses i excloses, el resultat de les quals és el 
següent: 

ENTREVISTA

3 DARRERES XIFRES 
DNI I LLETRA

PUNTUACIÓ

244C 16

013R 18

554X 15

292Q 15

726E 10

092X 12

198G 14

FASE CONCURS/VALORACIÓ DE MÈRITS

El Tribunal valora els mèrits acreditats pels/per les aspirants i s’obtenen les següents 
puntuacions:

PUNTUACIÓ TOTAL BAREM DE MÈRITS
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3 DARRERES 
XIFRES DNI I 
LLETRA

a)
Exp. 

professional

b)
Formació

c)
Altres 
títols 

d) 
Inscripció 

ROPEC

e)
ACTIC

TOTAL

244C 0 1,80 0 0 0 1,80

013R 0 0 0 1 0 1

148Q 0 0 0 0 0 0

554X 1 1,20 2 2 0,50 6,70

533T 0 1,10 0 0 0 1,10

834V 0 0 0 0 0 0

292Q 0,25 0 2 1 0 3,25

726E 2 2 1 0 1 6

092X 0 2 2 1 0 5

198G 0 0 2 0 0 2

PUNTUACIÓ FINAL

Els/les aspirants obtenen la puntuació total que tot seguit s’especifica després de sumar les 
puntuacions obtingudes en la fase de proves pràctiques i en la de valoració dels mèrits:

PUNTUACIÓ FINAL

3 DARRERES XIFRES 
DNI I LLETRA

Fase 
proves 

pràctiques

Fase 
   valoració
  de mèrits

   TOTAL

244C 16 1,80 17,80

013R 18 1 19

148Q 0 0 0



554X 15 6,70 21,70

533T 0 1,10 1,10

834V 0 0 0

292Q 15 3,25 18,25

726E 10 6 16

092X 12 5 17

198G 14 2 16

PROPOSTA DE PERSONES ASPIRANTS APROVADES

El Tribunal efectua  una PROPOSTA de la llista de les persones aspirants que han resultat aptes 
ordenada segons les puntuacions que han obtingut decreixentment, per a formar part de la 
borsa de treball de tècnic/a auxiliar d’esports per a cobrir les possibles substitucions i/o baixes i 
vacants, per rigorós ordre de puntuació, i remet una còpia d’aquesta acta a l’Alcaldia.

BORSA TÈCNIC/A AUXILIAR D’ESPORTS
1 21,70 XAVIER GRAU CLAPERS
2 19 LLUIS FRANCH EXPOSITO
3 18,25 JAUME PRAT BAULENES

4 17,80 POL CASALS CAMPS
5 17 GUILLEM TRABAL TAÑA
6 16 XAVIER VILAREGUT GARCIA
7 16 ANNA ROVIRALTA VILELLA
8 1,10 ABEL LOPEZ RIERA

9 0 ELOI GONZALEZ LOPEZ
10 0 DANIEL MARTINEZ MARTINEZ

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 a l’Alcaldia o Regidoria delegada per tal que resolgui, si s’escau,  
en base a la proposta del Tribunal.

Manlleu,  15 d’abril de 2019

LA PRESIDÈNCIA

F_FIRMA_125

LA VOCALIA

F_FIRMA_13
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LA SECRETARIA
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