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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

Identificació: Decret definitiu d’admesos i exclosos: Procés selectiu per cobrir la plaça de 
tècnic/a auxiliar d’informàtica.

Relació de fets:

1. El passat 03-07-2018 la Junta de Govern Local va adoptar l’acord d’aprovar les bases 
específiques i la convocatòria del procés de selecció de personal per proveir una plaça 
de tècnic/a auxiliar d'informàtica, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 
2017.

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 13 de juliol de 2018 i al DOGC de 17 de juliol de 2018. 
Un extracte de les bases específiques, conjuntament amb la convocatòria, s’ha 
publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat de 03 d’agost de 2018.

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

Denominació de la plaça: Tècnic/a especialista informàtic
Classificació: escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica 
auxiliar, categoria auxiliar tècnic.
Grup: C1

Assumpte de l’expedient

Resolució -Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a 
auxiliar d'informàtica, mitjançant concurs-oposició, 
corresponent a l'OPO 2017

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

F_TABLON_PUBLICACION
F_TABLON_RETIRADA

F_RESOLUCION



Nombre de vacants: 1
Sistema selectiu: Concurs- oposició
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 23-08-2018. S'han 
examinat les sol·licituds i la documentació presentada pels/per les aspirants.

5. Per decret de l’Alcaldia de 24-09-2018 es va declarar aprovada la llista provisional 
d’admesos i exclosos i d’exempts de realitzar els exercicis de coneixements de llengua 
catalana i castellana per participar en el procés selectiu d'una plaça de tècnic/a auxiliar 
d'informàtica, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017.

6. El passat 15-10-2018, va arribar al registre general d’entrada número 14.088 d’aquest 
Ajuntament, el document acreditatiu per a poder eximir de dur a terme l’exercici de 
coneixements en llengua catalana al senyor David Ramoneda i Navarro.

7. El passat 03-10-2018, va arribar al registre general d’entrada número 13.605 d’aquest 
Ajuntament, el justificant de pagament de la taxa de drets d’examen del senyor Omar 
Temimi Martinez.

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 
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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 d’admesos i exclosos i d’exempts de realitzar
els exercicis de coneixements de llengua catalana i castellana per participar en el procés 
selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a especialista informàtic, tal com segueix:

a) Admesos/es:

Cognoms i nom
Exempt/a 
Català

Exempt/a 
Castellà

MUNE CASTANY, CRISTINA SÍ SÍ

FEBRER VERDAGUER, ENRIC NO SÍ

RAMONEDA NAVARRO, DAVID SÍ SÍ

GORDILLO ALISEDA, ALFONS SÍ SÍ

TEMIMI MARTINEZ, OMAR SÍ SÍ



b) Exclosos/es:

Cognoms i nom
Exempt/a 
Català

Exempt/a 
Castellà

Motiu de 
l’exclusió

COLPES SOLA, LLUIS SÍ SÍ 1

(1) No estar en possessió del la titulació requerida al punt 2.1 de les bases específiques 

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 Gutierrez (suplent)

Vocalies:

Joan García-Villaraco Pérez (Titular)
Ainhoa Pascualena Lasa (suplent)

Joaquim Mazó Artau (titular) 
Jordi Castellà López (suplent)

Joaquim Gutierrez Rodriguez (titular) 
Antoni Camacho Montero (suplent)

Alícia Vila Torrents (titular), que actuarà com a secretària del tribunal
Montserrat Riera Gibert (suplent)

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

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

El Tribunal ha d’estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser 
designats conjuntament amb els titulars.

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.
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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.

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:  Dilluns, 14 de gener 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:  Dilluns, 14 de gener 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 aspirants 
admesos i exclosos i la llista d’exempts de realitzar els exercicis de coneixements de la llengua 
catalana i castellana, en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, a la web de 
l’Ajuntament i als membres del Tribunal qualificador de les proves, comunicar-ho 
electrònicament.

F_GRPFIRMA_POLITIC
En dono fe
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