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ACTA DE LA JUNTA DE VALORACIÓ DE MÈRITS I CAPACITATS DE LA 
CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DEL SERVEI OAC, 
MITJANÇANT CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS I CAPACITATS

Lloc: Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
Data: Dimarts, 4 de juliol de 2019
Hora: 12:00 hores del matí

CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE VALORACIÓ DE MÈRITS I CAPACITATS:

Quan són les 12:00 hores del matí es reuneix la Junta de valoració de mèrits i capacitats 
designada en les bases específiques de la convocatòria de la provisió de lloc de treball de Cap 
del servei d’OAC, formada pels següents membres: 

ASSISTENTS:
EXCUSEN LA SEVA 

ASSISTÈNCIA:

President/a:

M Carme Noguer i Portero

Vocal: 

Rosabel Andreu i Gutiérrez

Secretàri/a:

Alícia vila i Torrents

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 constituïda la 
Junta de valoració de mèrits i capacitats. 

LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES:

Les bases específiques de la convocatòria estableixen en la base 5a que la Junta de valoració 
de mèrits i capacitats comprovarà que les persones aspirants reuneixen els requisits 
indispensables exigits en la convocatòria i elaboraran una llista provisional de persones 
admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió. 

Assumpte

Acta 4-7-2019 - Convocatòria de provisió del lloc de 
treball de cap del servei OAC, mitjançant concurs 
específic de mèrits i capacitats
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S’han examinat les sol·licituds i la documentació presentades per les persones participants i 
s’ha comprovat que les mateixes reuneixen els requisits exigits en l’apartat 3.1 de la 
convocatòria, de manera que la llista de persones admeses i excloses resultant és la següent: 

a) Admesos/es:

FONT RABASSEDA, EVA

b) Exclosos/es:

CAP

De conformitat amb l’apartat 5.2 de bases específiques, les persones interessades disposaran 
d’un termini de deu (10) dies hàbils des de la publicació d’aquestes llistes en el tauler 
electrònic d’anuncis de la corporació per a presentar possibles esmentes i/o reclamacions. En 
el cas que no hi hagin al·legacions dins del termini de 10 dies hàbils assenyalat, aquesta 
llista esdevindrà definitiva sense que calgui dur a terme cap altra sessió de la Junta de 
valoració de mèrits i capacitats. 

DATA DE VALORACIÓ DE MERITS I DE L’ENTREVISTA D’EXPOSICIÓ DE LA 
MEMÒRIA 

Els membres de la Junta acorden assenyalar el lloc, dia i hora que es s’especifica a 
continuació per realitzar la valoració dels mèrits acreditats per l’aspirant admesa en aquest 
procés de concurs específic de valoració de mèrits i per dur a terme l’entrevista a fi de 
completar el contingut de la memòria denominada “Projecte de millora organitzativa de 
l’atenció telefònica i presencial de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Manlleu”: 

Lloc: Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
Data: Dijous, 25 de juliol de 2019
Hora: 8:30 hores del matí valoració de mèrits i 9:00 hores del matí entrevista

Es recorda a l’aspirant admesa en aquesta convocatòria que el termini per a la presentació de la 
memòria a que fa referència l’apartat 7.2 de les bases específiques finalitza el proper dia 24 de 
juliol de 2019. 

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. 
Manlleu, 4 de juliol de 2019
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