
 14

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

²1G6M0H456G4C4I6V0FHRI»
²1G6M0H456G4C4I6V0FHRI»

1G6M0H456G4C4I6V0FHR

Document

SFP12I0WZ
Expedient

SFP/11/2018

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU D'UNA
PLAÇA RESERVADA A PERSONAL FUNCIONARI DE TÈCNIC MIG DE SALUT

PÚBLICA, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, CORRESPONENT A L'OPO 2017

En data 3 de setembre de 2018 el Tribunal qualificador del procés de selecció de referència 
ha acordat convocar novament els aspirants per la realització de la segona prova de la fase 
d’oposició, en el lloc, data i hora següents:

Lloc:   Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
DATA:  DIMARTS, 4 DE SETEMBRE DE 2018
HORA:  9:00 HORES DEL MATÍ

HI ASSISTEIXEN:

Presidència:

- Àgata Gelpi i Lluch

Vocalies:

- Alícia Serna i González
- Mercè Castell i Parramon
- Alícia Vila i Torrents, que actuarà com a Secretària del Tribunal

Quan són les 9:00 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, procedint-se, a 
continuació, a la crida dels aspirants.

Assumpte

Rectificació acta 2 Tribunal -  - Procés selectiu d'una 
plaça reservada a personal funcionari de tècnic mig de 
salut pública, mitjançant concurs-oposició, 
corresponent a l'OPO 2017

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat



ASPIRANTS QUE COMPAREIXEN

Cognoms i nom Exempt/a 
Català

Exempt/a 
Castellà

Exempt/a 
Ofimàtica

SERRA MORELL, CORA SÍ SÍ SÍ

VERGES GASSO, LAIA SÍ SÍ SÍ

FASE D’OPOSICIÓ/PROVES PRÀCTIQUES

Segona prova.- Desenvolupament d’un o diversos supòsits pràctics o redacció 
d’informes. De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà en la resolució, en el termini màxim de 180 minuts, d’un o diversos supòsits 
pràctics,  com també  la redacció d’informes o propostes que plantejarà el tribunal relacionat 
amb les comeses del lloc de treball i en base al temari establert a l’annex 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.

TOTAL 2A PROVA

3 DARRERES 
XIFRES DNI I 

LLETRA
PUNTUACIÓ

790Z
12

741D
15

El Tribunal acorda que es tornarà a reunir el proper 7 de setembre de 2018 a les 11:00 
hores per continuar amb la cinquena prova atès que les dues aspirants restants estan 
exemptes de realitzar les proves lingüístiques i d’ofimàtica, 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:

Lloc:   Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
DATA:  DIVENDRES 7 DE SETEMBRE DE 2018
HORA:  11:00 HORES DEL MATÍ

Es fa saber a les aspirants que la persona designada assessora tècnica del tribunal (amb veu i 
sense vot) per a la realització de la prova psicotècnica serà la psicòloga col·legiada senyora 
Immaculada Mompin i Segovia.

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, 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,  4 de setembre de 2018

LA PRESIDÈNCIA LA VOCALIA

LA SECRETARIA




