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Expedient

SFP/15/2019

El Tribunal del procés de selecció de referència, reunit en sessió del dia 15-7-2019, publica a 
continuació els resultats de les següents proves de les persones aspirants que han 
comparegut a data d’avui:

Primera prova. Coneixements generals i específics. De caràcter obligatori i 
eliminatori. Consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori:

Primer exercici: Coneixements generals en matèria de dret constitucional i 
administratiu.

Un cop efectuat el sorteig dels temes recollits a l’apartat 1 de l’annex I, els temes a 
desenvolupar són el 7 o l’11

1a PROVA 1R EXERCICI

DNI ***XXXX** PUNTUACIÓ

7320 10

3644
NO APTE

4582
NO APTE

4941
NO APTE

9338
NO APTE

3930
14

5872
12

3166
NO APTE

Assumpte

Publicació Web RH acta - Procés selectiu d'una plaça 
d'administratiu/iva, mitjançant concurs-oposició, 
corresponent a l'OPO 2019

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat



Segon exercici: Coneixements específics.

Un cop efectuat el sorteig dels temes recollits a l’apartat 2 de l’annex I, els temes a 
desenvolupar són el 9 o l’11

1a PROVA 2n EXERCICI

DNI ***XXXX** PUNTUACIÓ

7320 9

3930
NO APTE

5872
6

Els resultats dels aspirants que han superat els dos exercicis de la primera prova i que, per tant, 
continuen en el procés selectiu són els següents: 

TOTAL 1A PROVA

DNI ***XXXX**
1ER 

EXERCICI
2ON 

EXERCICI
PUNTUACIÓ

7320 10 9 19

5872 12 6 18

El Tribunal acorda que es tornarà a reunir el proper dijous, dia 18 de juliol de 2019 a les 
8:30 hores per continuar amb la segona prova 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 dia i hora:

Segona prova: Cas pràctic

Lloc:   Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
Data:  Dijous, 18 de juliol de 2019
Hora:  9:00 hores del matí

Cinquena prova: Avaluació de competències professionals

Lloc:   Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
Data:  Dijous, 18 de juliol de 2019
Hora:  11:30 hores del matí

Manlleu, 15 de juliol de 2019


