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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS  DE SELECCIÓ D'UNA 
BORSA DE TREBALL PER COBRIR VACANTS TEMPORALS DE TÈCNICS/IQUES DEL 

PROGRAMA 30 PLUS 2018, MITJANÇANT CONCURS.

Lloc:   Casa de la Vila, plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
Data:  Dimarts, 12 de febrer de 2019
Hora:  12.00 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 12 de desembre de 2018

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

Hi assisteixen:

Presidència:

Gaietà Serrat i Lopez 

Vocalies:

Isabel Palou i Aligue 

Rosabel Andreu i Gutierrez, que actuarà com a secretària del Tribunal

Assumpte

Acta - Procés selectiu d'una borsa de treball per cobrir 
vacants temporals de tècnics/iques del programa 30 
Plus 2018, mitjançant concurs.

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat



Quan són les 12:00 hores del matí es reuneix i constitueix 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.

El Tribunal comprova la documentació presentada per les persones aspirants admeses en 
relació a les proves de coneixements de llengua.

Un cop comprovada la documentació aportada, la qualificació és la següent:

PRIMERA PART: CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I CASTELLANA

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 i 2.4 d’aquestes bases específiques, 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 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 l’aportació de la 
documentació corresponent fins a la data immediatament anterior a que es declarin 
definitivament admesos i exclosos els aspirants, 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 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.

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 i 2.5 d’aquestes 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 data immediatament anterior a que es 
declarin definitivament admesos i exclosos els aspirants, que estan en possessió d’un 
certificat conforme han cursat la primària a l’Estat espanyol; del diploma d’espanyol que 
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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”.

3 DARRERES XIFRES DNI I LLETRA EXERCICI CATALÀ EXERCICI CASTELLÀ

741-E APTE APTE

830C APTE APTE

063Z APTE APTE

182-D APTE APTE

773-J APTE APTE

521-R APTE APTE

Es continua  amb la valoració de mèrits de les persones aspirants que continuen al procés de 
selecció.

SEGONA PART: VALORACIÓ DE MÈRITS

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)
Altres

titulacions

d)
ACTIC

TOTAL

741-E 0 0,7 0 0 0,7

830C
2,5 2 0 0,25 4,75

063Z
0 0 0 0,25 0,25

182-D
0 0 0 0 0

773-J
2 2 1 0 5



521-R
0,75 0,6 0 0 1,35

PUNTUACIÓ FINAL

Els aspirants obtenen la puntuació total que tot seguit s’especifica després de sumar les puntuacions 
obtingudes en les proves de coneixement de llengua catalana i castellana i en la de valoració dels mèrits:

PUNTUACIÓ FINAL
3 
DARRERES 
XIFRES DNI 
I LLETRA

1a part: 
Coneixement 

llengües

2a part:
   valoració
  de mèrits

   TOTAL

741-E
APTE 0,7 0,7

830C
APTE 4,75 4,75

063Z
APTE 0,25 0,25

182-D
APTE 0 0

773-J
APTE 5 5

521-R
APTE 1,35 1,35

Llista de persones incloses a la borsa de treball de tècnic/a programa 30 plus

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 30 Plus
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:

ORDRE COGNOMS I NOM PUNTUACIÓ
TOTAL

1r
VIGNOLO MONTERO, 
LORENA ELIZABETH 5

2n
SOLDADO LOPERA,
MARIA BERNARDA 4,75

3r
TORRES RUBIO, 
JOSEP MARIA 1,35

4t
RAURELL MOLIST, 
NURIA 0,7

5è
VIEITES PARAREDA,
DIDAC 0,25
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6è
CARBONELL MOYA, 
MARTA 0

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,  12 de febrer de 2019

LA PRESIDÈNCIA LA VOCALIA

LA SECRETARIA
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