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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

Identificació: Decret definitiu d’admesos i exclosos: Procés selectiu d’una plaça d’ajudant 
d’escola bressol, categoria laboral educadora escola bressol, mitjançant concurs oposició, 
corresponent a l’OPO 2017

Relació de fets:

1. El passat 18-12-2018 la Junta de Govern Local va adoptar l’acord d’aprovar les bases 
específiques i la convocatòria del procés de selecció de personal per cobrir una plaça 
d'ajudant escola bressol, categoria laboral educadora escola bressol, mitjançant 
concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017.

La convocatòria d’aquesta plaça està vinculada a la provisió del lloc de treball 
d’educador/a Escola Bressol (codi 10.203 de la RLT), reservat a personal laboral, 
categoria educador/a escola bressol – educador/a infantil. 

2. Les bases generals que han de regir el procés de selecció de personal han estat 
publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 
d’octubre de 2015, i la modificació de les mateixes en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona d’1 de març de 2018.

Les bases específiques i la convocatòria han estat publicades a la web municipal 
(www.manlleu.cat/ca-es/ajuntament/Ofertapublica.aspx), al tauler electrònic municipal 
d’anuncis, al BOBP de 16-1-2019 i al DOGC de 22-2-2019. 

Un extracte de les bases específiques, conjuntament amb la convocatòria, s’ha 
publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat de 4-2-2019.

Finalment, un aclariment respecte del contingut de les proves del procés selectiu s’ha 
publicat en el BOBP de 15-2-2019.

3. La plaça vacant objecte de la convocatòria és la següent:

Assumpte de l’expedient

Procés selectiu d'una plaça d'ajudant escola bressol, 
categoria laboral educadora escola bressol, mitjançant 
concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

F_TABLON_PUBLICACION
F_TABLON_RETIRADA

F_RESOLUCION



Denominació de la plaça: Ajudant escola bressol
Categoria: educador/a escola bressol – educador/a infantil
Nivell de titulació: C1
Nombre de vacants: 1
Reservades a promoció interna: 0

4. El termini de presentació de sol·licituds per tal d'ésser admès en el procés selectiu que 
estableix l'apartat 4 de les bases específiques ha finalitzat el 25-02-2019. S'han 
examinat les sol·licituds i la documentació presentada pels/per les aspirants i cal 
aprovar la llista de persones admeses i excloses, així com les que estan exemptes de 
dur a terme els exercicis de llengua catalana i castellana.

5. Per decret de l’Alcaldia/Regidoria delegada núm. DEC/341/2019 de data 04-03-2019,
es va declarar aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses i 
d’exemptes de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catalana i castellana 
per participar en el procés selectiu d'una plaça d'ajudant escola bressol, categoria 
laboral educadora escola bressol, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 
2017.

6.

7.

8.

El passat dia 15-2-2019 es va presentar en el registre general d’entrada amb el núm. 
2.186, la sol·licitud presentada per la Sra. Alba Camps Freixa, de declaració 
responsable per prendre part en el procés selectiu de referència, la qual, tot i que 
compleix amb els requisits de participació en aquest procés selectiu, per error no es va 
tenir en compte a l’hora d’elaborar la llista provisional de persones admeses i excloses 
i ara, per tant, escau modificar aquest llistat provisional en el sentit de declarar-la com 
a aspirant admesa. 

El passat dia 6-3-2019 es va presentar en el registre general d’entrada amb el núm.
3.216, la sol·licitud presentada per la Sra. Núria de la Osa Partal, en virtut de la qual
presenta declaració responsable de que compleix els requisits de titulació necessaris
per tal de resultar admesa en aquesta convocatòria, especificant expressament 
aquesta titulació, les qual és idònia a aquests efectes en virtut del que disposa
l’apartat 2 de les bases específiques.

El passat dia 7-3-2019 es va presentar en el registre general d’entrada amb el núm.
3.349, la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Alba Ruiz Jordà, en virtut de la qual 
acompanya el justificant de pagament de la taxa de drets d’examen per import d’11.-
€, mitjançant ingrés realitzat el mateix dia 7-3-2019. 

Al respecte, el text de les bases específiques d’aquest procés selectiu disposa 
textualment en el seu apartat 4.6 el següent: “en el cas que l’aspirant hagi estat 
declarat provisionalment exclòs per no haver efectuat el pagament de la taxa per drets 
d’examen, durant el termini de 10 dies que s’atorga per a subsanació de deficiències, 
només es podrà subsanar el fet de no haver aportat amb la sol·licitud presentada a 
l’Ajuntament la justificació del pagament de la taxa efectuat dins del termini de 
presentació de sol·licituds, però en cap cas es considerarà que s’obre un nou termini 
per poder efectuar el pagament més enllà del termini fixat de 20 dies per a la 
presentació de sol·licituds per ser admès en aquestes proves selectives”. 

En aquest sentit, el termini de 20 dies per a la presentació de sol·licituds per participar 
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en aquest procés selectiu va finalitzar el passat dia 25-2-2019, i la Sra. Ruiz va resultar 
provisionalment exclosa pel fet de no haver acreditat el pagament de la taxa de drets 
d’examen. Arrel de les al·legacions presentades, se’n desprèn que el pagament 
d’aquesta taxa s’ha realitzat una vegada ja ha transcorregut sobradament el termini de 
presentació de sol·licituds, concretament el dia 7-3-2019, motiu pel qual s’han de 
desestimar les al·legacions presentades i mantenir invariable la declaració d’aquesta 
persona com a aspirant exclosa del procés selectiu. 

Fonaments de dret:

I. L'apartat 6 de les bases generals de les proves selectives, relatiu a l'admissió de 
sol·licituds, estableix que finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l’Alcaldia o 
Regidoria delegada, en el termini màxim d’un mes, dictarà una resolució en la qual 
declararà aprovada la llista provisional d’admesos i d’exclosos i d’exempts de fer 
l’exercici de coneixements de llengua catalana i, si s’escau, de llengua castellana.  La 
resolució esmentada es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, excepte 
en el supòsit que s’opti per qualsevol dels sistemes de notificació o comunicació que 
estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i indicarà els llocs on s’exposa la llista, la data, l’hora i el lloc 
de realització de la primera prova, així com l’ordre d’actuació dels aspirants i les 
aspirants, i donarà a conèixer el nom dels membres titulars i suplents del Tribunal 
qualificador.

Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies, a partir de l’endemà de la publicació o 
de la notificació de la resolució indicada, per formular davant l’Alcaldia o Regidoria 
delegada les reclamacions que creguin oportunes, amb la intenció d’esmenar els 
defectes que s’hagin pogut produir, o per adjuntar la documentació que es requereix a 
la convocatòria, d’acord amb l’article 71 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Se’ls adverteix que, 
en cas que no esmenin dins d’aquest termini el defecte que els és imputable i que n’ha 
motivat l’exclusió, es considera que desisteixen de la seva petició.

Una vegada finalitzat el termini previst a l’apartat anterior l’Alcaldia o Regidoria delegada 
aprovarà mitjançant una resolució, que s’exposarà al tauler municipal d’anuncis, la llista 
definitiva dels aspirants admesos i exclosos i dels aspirants exempts de fer l’exercici de 
coneixements de llengua catalana i si s’escau de llengua castellana. Aquesta resolució 
determinarà els terminis a efectes de possibles impugnacions i recursos, d’acord amb el 
que disposa els articles 42 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

II. Segons el que estableix l’article 53.1.i del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueix 
a l’alcalde “Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el 
seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la 



corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al ple en aquests dos 
últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui. Aquesta atribució s'entén 
sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 99 de la Llei reguladora 
de les bases del règim local.”  

Per tant,

RESOLC:

Primer.- Declarar aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses i 
d’exemptes de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catalana i castellana per 
participar en el procés selectiu per cobrir una plaça vinculada al lloc de treball 
d’educador/a escola bressol, tal com segueix:

a) Admesos/es:

Cognoms i nom Exempt/a 
Català

Exempt/a 
Castellà

ASSAHER SAFFIR, MOUSSA
SÍ SÍ

AVILES ALVAREZ, VANESA
SÍ SÍ

CAMPS FREIXA, ALBA
SÍ SÍ

CARDONA GIRALT, ANNA
SÍ SÍ

CASTRO PAREDES, AMADA 
EDITH SÍ NO

COMAS PUIGBO, XENIA
SÍ SÍ

COMERMA REINA, MARTA
SÍ SÍ

DE LA OSA PARTAL, NÚRIA
SÍ SÍ

FONT SAUS, ESTER
SÍ SÍ

GOMEZ VIGUE, MONICA
SÍ SÍ

JURJO GRANADOS, ELENA
SÍ SÍ

LARGO ORTIZ, REBECA
SÍ SÍ

LOPEZ GOMEZ, SÍLVIA
SÍ SÍ

MALE GILBETS, GEMMA
SÍ SÍ

MOLINA JUTGLAR, SARA
SÍ SÍ
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MORAL BALTANAS, CRISTINA
SÍ SÍ

MORENO VILLEGAS, LAURA
SÍ SÍ

MUÑOZ SERRA, JESSICA
SÍ SÍ

ORTIZ BLANCH, SARA
SÍ SÍ

PARAREDA BARCONS, GEMMA
SÍ SÍ

PICAS VECILLAS, CARLA
SÍ SÍ

PLAZA PAREJA, EVA MARIA
SÍ SÍ

PUJOLS GONZALEZ, JUDIT
SÍ SÍ

RIBA BARON, CARME
SÍ SÍ

RUIZ GOMEZ, RAQUEL
SÍ SÍ

SILLERO GARCIA, LAURA
NO SÍ

SOLA HIDALGO, YOLANDA
SÍ SÍ

SOLER COROMINA, ESTER
SÍ SÍ

TAUSTE RUIZ, PAULA
SÍ SÍ

TORRENTS FONTSERE, JULIA
SÍ SÍ

TRASSIERA PEREZ, FRANCISCA
NO SÍ

VAZQUEZ PUNTÍ, CRISTINA
SÍ SÍ

b) Exclosos/es:

Cognoms i nom Exempt/a 
Català

Exempt/a 
Castellà

Motiu de 
l’exclusió



JODAR GONZALEZ, 
THAIS SÍ SÍ (3)

RUIZ JORDÀ, MARIA 
ALBA SÍ SÍ (2)

(1) No manifesta titulació específica requerida al punt 2.1 de les bases.
(2) No aportar document acreditatiu de l’abonament de la taxa de drets d’examen, o de 

l’exempció/bonificació corresponent.
(3) Sol·licitud presentada fóra de termini.

Segon.- Nomenar els membres del Tribunal qualificador de les proves, que estarà 
format per les següents persones:

Presidència:

M Carme Noguer Portero (titular)
Rosabel Andreu Gutiérrez (suplent)

Vocalies:

Gerard Cuní Jutglar (titular), designat per l’EAPC
Mariona Grivé Teixidor (suplent), designada per l’EAPC

M Carme Collell Sala (titular)
Carme Sanchez Carrasco (suplent)

Ester Farrerons Maneja (titular)
Assumpta Codina Vilaró (suplent)

Alícia Vila Torrents (titular), que actuarà com a secretaria del Tribunal
Montse Riera Gibert (suplent)

Assessores tècniques sobre coneixements de català (amb veu i sense vot): 

Assumpta Grabolosa i Sellabona (titular)
Alícia Andreu i Creus (suplent)

Els membres del Tribunal s’han d’abstenir i els aspirants els poden recusar si incorren en 
algun dels supòsits previstos a l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic. 

En el cas que algun dels membres del Tribunal incorri en qualsevol de les circumstàncies 
assenyalades en l'article esmentat s'abstindrà de participar en el procés selectiu i ho 
comunicarà al president del Tribunal que resoldrà el que sigui procedent.

Els/les aspirants podran promoure la recusació dels membres del Tribunal  en qualsevol
moment del procés selectiu, de conformitat amb el que disposa l'article 24 de la Llei abans 
citada.
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Tercer.- Convocar els membres del Tribunal qualificador de les proves per a la seva 
constitució en el lloc, dia i hora següents:

Lloc:   Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
Data:  Dijous, 16 de maig de 2019
Hora:  8:30 hores del matí

Quart.- Convocar els/les aspirants admesos/es per dur a terme els exercicis del 
procés selectiu en el lloc, dia i hora següents:

Lloc:   Casa de la Vila, Planta baixa, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
Data:  Dijous, 16 de maig de 2019
Hora:  9:00 hores del matí

L’ordre d’actuació dels aspirants i les aspirants, d’acord amb el sorteig  que el dia 6 de 
setembre de 2017, a la seu de l’Ajuntament, serà iniciant per les persones amb el primer 
cognom amb la lletra “C”.

Cinquè.- Publicar aquesta resolució, juntament amb la llista completa dels/de les 
aspirants admesos/es i exclosos/es i la llista d’exempts/es de realitzar els exercicis de 
coneixements de la llengua catalana i castellana, en el tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament, i als membres del Tribunal qualificador de les proves, comunicar-ho 
electrònicament.
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