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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 7 de setembre de 2018 es va acordar que passat el termini per la presentació dels 
mèrits dels aspirants es tornaria a convocar els membres del Tribunal a fi i efectes de 
realitzar la valoració de la fase de concurs. El termini de presentació de mèrits ha finalitzat 
motiu pel qual el Tribunal ha acordat reunir-se en el lloc i data següents: 

Lloc:   Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
DATA:  DIJOUS, 20 DE SETEMBRE DE 2018
HORA:  10:00 HORES DEL MATÍ

HI ASSISTEIXEN:

Presidència:

- Àgata Gelpi i Lluch

Vocalies:

- Alícia Serna i Gonzalez

- Alícia Vila i Torrents, que actuarà com a Secretària del Tribunal

Quan són les 10:00 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.

FASE CONCURS/VALORACIÓ DE MÈRITS

Assumpte

Acta valoració mèrits - 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



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

PUNTUACIÓ TOTAL BAREM DE MÈRITS

3 DARRERES 
XIFRES DNI I 
LLETRA

a)
Exp. 

professional

b)
Formació

c)
Docència

d)
Altres 
títols

e) 
Català

f) 
Actic

TOTAL

790Z 0 0,20 0,2 X X 2 2,4

741D 2 1,4 1 X X 2 6,4

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 
oposició

Fase 
   concurs

   TOTAL

790Z 36 2,4 38,4

741D 38,5 6,4 44,9

PROPOSTA DE NOMENAMENT

El Tribunal efectua  PROPOSTA DE NOMENAMENT en favor de la senyora Laia Vergés Gassó
com a personal funcionari de carrera per ocupar el lloc de treball de tècnica mig de salut pública
de l’Ajuntament de Manlleu, per ser l’aspirant que han superat el procés selectiu i ha obtingut la 
puntuació més elevada.

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 mig de salut pública 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 o 
Regidoria delegada.

LLISTAT DE PERSONES BORSA DE TÈCNIC/A MIG SALUT PÚBLICA: 
- Cora Serra i Morell

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 
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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,  20 de setembre de 2018

LA PRESIDÈNCIA LA VOCALIA

LA SECRETARIA


