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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU D'UNA PLAÇA 
D'AUXILIAR TÈCNIC/A DELINEANT, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, 
CORRESPONENT A L'OPO 2017 

Lloc:   Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
Data:  Dimarts, 4 de juny de 2019
Hora:  9:00 hores del matí

TRIBUNAL:

Quan són les 9:00 hores del matí es reuneix el Tribunal qualificador del procés de selecció 
indicat, format pels següents membres: 

ASSISTENTS:
EXCUSEN LA SEVA 

ASSISTÈNCIA:

President/a:

Josep Pou i Vilalta

Vocals: 

Enric Gil i Mares

Antoni Freixanet i Sitjà

Sònica Farrés i Torner

Secretàri/a:

Montse Riera i Gibert

Tots els membres assistents prenen possessió dels seus càrrecs, amb acceptació expressa de 
les obligacions i dels drets que els hi són inherents, i es declara formalment constituït el 
Tribunal. 

A continuació es procedeix a la crida de les persones aspirants per continuar amb les proves 
de la fase d’oposició segons la convocatòria establerta. 

Assumpte

Acta del procés 4-6-2019 - Procés selectiu d'una plaça 
d'auxiliar tècnic/a delineant, mitjançant concurs-
oposició, corresponent a l'OPO 2017

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat



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

Consistirà en resoldre, en el termini màxim de 120 minuts, un o més supòsits pràctics 
realitzats a proposta del Tribunal que s’hauran de resoldre mitjançant la utilització del 
programa informàtic i versió: Autodesk Autocad 2018, per apreciar la capacitat pràctica de 
l’aspirant en la realització de les funcions del llocs de treball. El tribunal pot disposar que 
cada aspirant o algun dels aspirants exposin el seu exercici i li pot demanar els aclariments
que consideri oportuns.

Per la realització d’aquesta prova l’Ajuntament de Manlleu posarà a disposició dels aspirants 
tot el material necessari per a la realització de la prova.  

Es valorarà la correcta execució del treball, la capacitat d’anàlisi, l’aplicació raonada dels 
coneixements i l’eficàcia en la utilització del programa informàtic emprat en la resolució dels 
problemes pràctics plantejats.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts, quedant eliminats automàticament els aspirants 
que no obtinguin la qualificació mínima de 10 punts.
Els resultats d’aquesta prova una vegada realitzada la correcció de la mateixa per part dels 
membres del Tribunal són els següents: 

2a PROVA

DNI ***XXXX** PUNTUACIÓ

4852 10

4680 15

4804 7,5

El Tribunal acorda que es tornarà a reunir el proper divendres dia 7 de juny de 2019 a les 
9:00 hores per continuar amb les entrevistes del procés de selecció, i per aquest motiu 
convoca als aspirants que han superat la segona prova 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 juny de 2019
Hora:  9:00 hores del matí

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.

Manlleu,  4 de juny de 2019
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