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ACTA DE RESULTATS DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE 

PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’INTERINITAT DE TÈCNICS/QUES AUXILIARS DE 

BIBLIOTECA  DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 

 

 

A Sant Vicenç de Castellet, essent les onze hores i quinze minuts del dia 22 de juny de 2022, es 

reuneixen a l’Ajuntament els membres del Tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a la 

constitució d’una borsa d’interinitat de tècnics/ques auxiliars de biblioteca, per cobrir possibles 

suplències o reforços del personal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb la finalitat de 

corregir les proves dutes a terme en el marc del procés de selecció. 

 

El tribunal fa constar que en la fase d’acreditació s’han personat un total de dotze (12) persones 

aspirants, que són les que han desenvolupat les proves selectives, que s’han esdevingut sense 

incidències. 

 

Un cop corregida la PROVA TEÒRIC-PRÀCTICA, els resultats obtinguts són els que es relacionen 

a continuació: 

 

FASE D’OPOSICIÓ 

 

Part a) PROVA TIPUS TEST 

 

REG. ENTRADA DNI PART A) 

E2022004002 7547A 10,00 

E2022004041 0448Z 2,10 

E2022004062 6826M NP 

E2022004093 8235P NP 

E2022004098 1693K 2,60 

E2022004350 9470Z NP 

E2022004432 3047Z 6,40 

E2022004510 6034J NP 

E2022004642 8950D 7,20 

E2022004642 2241J NP 

E2022004713 4872P 4,70 

E2022004766 7294X 2,80 

E2022004685 2559G 3,60 
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E2022004858 0391J 2,20 

E2022004862 1561S 5,00 

E2022004899 6163G NP 

E2022004900 2084Z 2,00 

E2022004901 2498V NP 

E2022004930 1809X 6,10 

E2022004971 5077T NP 

 

(NP) No presentat 

 

Tenint en compte que aquesta prova té caràcter eliminatori, les persones aspirants que no hagin 

assolit una nota mínima de 5,00 punts, queden eliminades del procés selectiu, i el tribunal no 

valorarà la part b). 

 

El tribunal continua amb la valoració de les proves, amb els resultats següents: 

 

Part b) PROVA PRÀCTICA 

 

Cal fer constar que abans de procedir a la realització de la prova pràctica, el tribunal ha matisat 

que les preguntes 4 i 5 del cas pràctic, es refereixen a la biblioteca Salvador Vives i Casajuana, 

pel que les respostes s’haurien d’ajustar a les activitats i actuacions que es duen a terme en 

aquesta biblioteca. 

 

REG. ENTRADA DNI PART B) 

E2022004002 7547A 8,00 

E2022004432 3047Z 5,00 

E2022004642 8950D 6,25 

E2022004862 1561S 6,00 

E2022004930 1809X 5,00 

 

Tenint en compte que aquesta prova té caràcter eliminatori, les persones aspirants que no hagin 

assolit una nota mínima de 5,00 punts, queden eliminades del procés selectiu, i el tribunal no 

valorarà la fase de concurs. 

 

PROVA DE CATALÀ 
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A les onze hores i quaranta-cinc minuts s’ha iniciat la prova de català per part de les persones que 

no tenien acreditat el nivell C1 de la Junta Permanent de Català, i els resultats obtinguts són els 

següents: 

 

REG. ENTRADA DNI NIVELL CATALÀ 

E2022004766 7294X APTE 

E2022004930 1809X APTA 

 

Tenint en compte que la prova s’ha iniciat quan encara no es coneixien els resultats de la prova 

teòric-pràctica, podria donar-se el cas de que les persones haguessin aprovat la prova de català, 

però no haguessin aprovat la prova teòric-pràctica, pel que restaria eliminada del procés de 

selecció, si bé, constaria aprovada la prova de català als efectes de la presentació de les persones 

aspirants en futures noves convocatòries de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. 

 

FASE DE CONCURS 

 

A continuació es procedeix a fer la valoració de mèrits degudament acreditats per les persones 

aspirants que han aprovat el procés de selecció, essent els resultats els que figuren a continuació, 

un cop aplicats els criteris de valoració que estableixen les bases reguladores, que són els 

següents: 

 
Experiència professional (amb el màxim de 3 punts): 
 
-Per serveis prestats a l’Administració pública local relacionats directament amb el lloc de treball: 
0,5 punts per període d’1 any, fins a un màxim de 3 punts. 
-Per serveis prestats a qualsevol altra Administració pública, relacionats directament amb el lloc de 
treball: 0,35 punts per període d’1 any, fins a un màxim de 3 punts. 
-Per serveis prestats en el sector privat, relacionats directament amb el lloc de treball: 0,25 punts 
per període d’1 any, fins a un màxim d’1 punt. 
 
Formació (amb el màxim de 2 punts): 
 
a) Per estar en possessió de titulacions superiors a l’exigida, relacionades amb el lloc de treball: 

 
. Diplomatures  :  0,25 punts. 
. Llicenciatura o Grau :  0,50 punts. 
 

b) Per la realització de cursos relacionats directament amb el del lloc objecte de la convocatòria: 
 

 Per cada curs de 10 a 25 h: 0,20 punts  
 Per cada curs de 26 a 40 h: 0,40 punts.  
 Per cada curs de 41 a 100 h: 0,75 punts.  
 Per cada curs de més de 101 h: 1 punt. 

 
Els cursos que no arribin a una durada de 10 h no seran valorats. Tampoc ho seran els cursos o 
conferències en els quals no s’acrediti la durada. 
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REG. ENTRADA DNI EXPERIÈNCIA FORMACIÓ TOTAL 

E2022004002 7547A 1,53 2,00 3,53 

E2022004432 3047Z 0,00 2,00 2,00 

E2022004642 8950D 0,04 1,95 1,99 

E2022004862 1561S 0,00 1,70 1,70 

E2022004930 1809X 0,00 0,20 0,20 

 

El tribunal deixa constància de que a l’hora de fer la valoració ha tingut en compte el següent: 

 

-es valora la formació especifica relacionada amb biblioteques 

-es valora la formació relacionada amb ofimàtica i TIC (es valora certificat Actic mitjà o superior 

com a formació de 10 a 25 h) 

 

El tribunal deixa constància de la seva decisió de no celebrar la prova d’entrevista personal. 

 

En conseqüència, els RESULTATS FINALS PROVISIONALS del concurs oposició lliure per a la 

constitució d’una borsa d’interinitat de tècnics/ques auxiliars de Biblioteca de l’Ajuntament de Sant 

Vicenç de Castellet, són els següents: 

 

REG. ENTRADA DNI 
OPOSICIÓ 
PART A) 

PROVA DE 
CATALÀ 

CONCURS 
MÈRITS 

TOTAL 
PUNTUACIÓ 

E2022004002 7547A 18,00 APTE 3,53 21,53 

E2022004432 3047Z 11,40 APTA 2,00 13,40 

E2022004642 8950D 13,45 APTA 1,99 15,44 

E2022004862 1561S 11,00 APTA 1,70 11,70 

E2022004930 1809X 11,10 APTA 0,20 11,30 

 

 

Les persones aspirants disposen d’un termini de deu (10) dies hàbils per presentar els escrits de 

reclamació i/o al·legació que estimin pertinents per a la defensa dels seus drets, segons disposa la 

normativa vigent i la base desena de les bases especifiques reguladores del procés de selecció. 

 

Contra aquesta acta es pot interposar, en virtut de l’article 121 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú 

de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en concordança amb la base dotzena de les 

Bases específiques reguladores del concurs oposició, un recurs d’alçada contra la decisió del Tribunal qualificador, com 

a Òrgan que elevarà a la Junta de Govern Local la proposta de contractació de les persones aspirants que hagin 

obtingut major puntuació. 
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I perquè consti als efectes oportuns, signen els membres del Tribunal qualificador aquesta acta, 

per duplicat exemplar, en prova de conformitat. 

 

 

Dolors Garcia Arjona 

Assumpta Haro Gall 

Isabel Cañadas Estrada 

Neus Capdevila Oliveras 

Abigail Antequera Ramírez 

 

 

Sant Vicenç de Castellet, 22 de juny de 2022 


