
 14

Plaça Fra Bernadí, 6 * 08560 Manlleu * Tel. (93) 850 66 66 * Fax (93) 850 79 70 * www.manlleu.cat * NIF: P0811100-G

Unitat / Àrea

Negociat selecció, formació i desenvolupament personal -
Àrea d'Organització, persones i administració electrònica
NCB  

Codi de verificació

²0L6H6G1U2W6M513M0YIT@»
²0L6H6G1U2W6M513M0YIT@»

0L6H6G1U2W6M513M0YIT

Document

SFP12I0AT
Expedient

SFP/102/2017

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS  DE SELECCIÓ DE 
APROVACIÓ DE BASES SELECTIVES I CONVOCATÒRIA DE DUES PLACES DE 

PERSONAL DE SERVEIS AUXILIARS, CATEGORIA PROFESSIONAL DE 
RECEPCIONISTA PISCINA MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, 

CORRESPONENTS A L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ.

Lloc:   Casa de la Vila, planta baixa ,Plaça Fra Bernardí , 6 de Manlleu
DATA:  DIVENDRES, 27 D’ABRIL DE 2018
HORA:  9:00 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 23 d'octubre de 2017
DOG de Catalunya de 8/11/2017

BOE de 20-11-2017

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

Hi assisteixen:

Presidència:

- M. Carme Noguer i Portero.

Vocalies:

- Enric Mayo i Rodríguez

Assumpte

Acta fase concurs -  - Convocatòria de dues places de 
personal de serveis auxiliars, categoria professional de 
recepcionista piscina municipal, mitjançant concurs-
oposició, corresponents a l'Oferta Pública d'Ocupació.

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat



- Betlem Parés i Cuadras.

- Montse Riera i Gibert.

Quan són les 9:00 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.

El senyor Antoni Fajardo i Graupera la seva assistència.
Es torna a reunir 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

a) Experiència professional: cada període de sis mesos complerts de servei 
acreditats desenvolupant tasques equivalents o anàlogues a l'Administració pública o 
al sector privat, es valorarà a raó de 0’25 punts per semestre, fins a un màxim de 4 
punts.

b) Formació: per la l’assistència a cursos relacionats amb les comeses assignades al 
lloc de treball en els darrers 5 anys, fins a un màxim de 2 punts, segons l’escala 
següent:

- Per cursos de durada igual o inferior a 20 hores i igual o superior a 10 hores, per 
cadascun 0’20 punts.

- Per cursos de durada igual o inferior a 40 hores i superior a 20 hores, per 
cadascun 0’40 punts.

- Per cursos de durada igual o inferior a 75 hores i superior a 40 hores, per 
cadascun 0’60 punts.

- Per cursos de durada superior a 75 hores, per cadascun 0’80 punts.

Els certificats que no acreditin les hores de formació rebudes no es tindran en compte 
a efectes d’obtenció de punts en aquesta fase de concurs.

Quan els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat, 
s’incrementarà 0’20 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

c) Altres títols acadèmics, diferents a l’exigit a la convocatòria i relacionats 
amb les escomeses del lloc de treball, fins a un màxim de 0,5 punts, segons 
l’escala següent:

- Per tenir el títol de batxillerat elemental, de formació professional de primer 
grau, d’educació general bàsica, de graduat en educació secundària 
obligatòria (LOGSE), de tècnic (LOGSE) o qualsevol equivalent a aquests, o 
qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo, s’atorgarà 
0,5 punts. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de 
l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.



 34

Plaça Fra Bernadí, 6 * 08560 Manlleu * Tel. (93) 850 66 66 * Fax (93) 850 79 70 * www.manlleu.cat * NIF: P0811100-G

Unitat / Àrea

Negociat selecció, formació i desenvolupament personal -
Àrea d'Organització, persones i administració electrònica
NCB  

Codi de verificació

²0L6H6G1U2W6M513M0YIT@»
²0L6H6G1U2W6M513M0YIT@»

0L6H6G1U2W6M513M0YIT

Document

SFP12I0AT
Expedient

SFP/102/2017

d) Coneixement de la llengua catalana: en un nivell superior al nivell intermedi de 
català, d’acord amb les criteris emprats per la Direcció General de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya, segons el barem següent i fins a un màxim de 0,5 
punts:

- Nivell de suficiència de català de (C1) o equivalent: 0,5 punts.

e) Certificació ACTIC: per l’acreditació del certificat d’acreditació de competències en 
tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) o equivalent, fins a un màxim 
d’1 punt, segons l’escala següent:

- Certificat de nivell mitjà ACTIC: 1 punt.

El Tribunal valora els mèrits acreditats pels  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)
Català

e)
ACTIC

TOTAL

494J
3,5        2 0,5 0 0 6

057S 0,25 2 0,5 0 0 2,35

773R 0 0 0,5 0 0 0,5

PUNTUACIÓ FINAL

Els 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 
proves 

pràctiques

Fase 
   valoració
  de mèrits

   
TOTAL

057S 28 2,75 30,75

773R 27,5 0,5   28

494J 16,45 6 22,45

PROPOSTA DE NOMENAMENT

El Tribunal efectua  PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ en favor de la senyor/a Maria Remedios 
López i Casero i del senyor Eloi Rubio i Moral com a personal funcionari laboral per ocupar les 
dues places de personal de serveis auxiliars, categoria manteniment –recepcionista de la piscina 
de Manlleu, per ser els/les aspirants que han superat el procés selectiu i han obtingut la 
puntuació més elevada.

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 de contractació a l’Alcaldia per tal que resolgui en base a la 
proposta del Tribunal.

Manlleu,  27 de d’abril de 2018.

LA PRESIDÈNCIA LA VOCALIA

LA SECRETARIA
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