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ACTA DE CONSTITUCIÓ 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 nou hores del dia 22 de juny de 2022, es reuneixen a la 

Biblioteca Salvador Vives i Casajuana els membres del Tribunal qualificador del Concurs oposició 

lliure per a la constitució d’una borsa d’interinitat de tècnics/ques auxiliars de biblioteca a 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, per a cobrir possibles suplències per baixes, vacances i 

altres incidències del personal. 

 

D’acord amb les bases específiques i la convocatòria del concurs oposició lliure, aprovades per 

acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 16/03/2022 i publicades al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona del dia 31/03/2022 i amb el Decret de l’Alcaldia Presidència dictat a 

l’efecte, el Tribunal qualificador està integrat per les següents persones: 

 

Presidència: 

Sra. DOLORS GARCIA i ARJONA, tècnica de recursos humans de l’Ajuntament de Sant Vicenç 

de Castellet 

 

Vocalies: 

Sra. ASSUMPTA HARO I GALL, directora Biblioteca Salvador Vives i Casajuana 

Sra. ISABEL CAÑADAS I ESTRADA, tècnica auxiliar de la biblioteca Salvador V. Casajuana 

Sra. NEUS CAPDEVILA I OLIVERES, directora Biblioteca Ateneu Les Bases, de Manresa 

 

Secretaria: 

Sra. ABIGAIL ANTEQUERA i RAMÍREZ, funcionària de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 

 

Tenint en compte que s’aconsegueix el quòrum suficient, en aquest acte es dóna per constituït 

formalment el Tribunal qualificador del concurs oposició lliure. 

 

Cal fer constar que per Decret de l’Alcaldia Presidència dictat en data 02/06/2022 es va aprovar el 

llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició lliure, amb un total 

de vint (20) persones admeses. 

 

D’acord amb les bases especifiques reguladores del procés selectiu, el primer exercici, prova 

teòric-pràctica, consta de dues parts: 

PART A) Test amb una bateria de vint preguntes sobre el contingut del temari general. Les 

preguntes tenen quatre possibles respostes, només una de les quals serà correcta, i es puntuarà 

de la manera següent: 
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. les preguntes contestades correctament sumaran 0,50 punts 

. les preguntes contestades erròniament restaran 0,10 punts 

. les preguntes deixades en blanc no puntuaran 

 

Aquesta és una prova eliminatòria i caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts per a superar-

la. Per tant, només es corregirà la part b) de les persones aspirants que hagin obtingut aquesta 

puntuació mínima en la part a) 

 

PART B) Consistirà a desenvolupar un exercici pràctic, que es divideix en cinc preguntes. Aquesta 

part de la prova també és eliminatòria i caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts per a 

superar-la. 

 

Posteriorment, a les 11:30 h es durà a terme la prova de coneixements de català, equivalent al 

nivell C1 de la Junta Permanent de Català. 

 

Per tant, acte seguit el tribunal passa a dur a terme l’acreditació de les persones aspirants i el 

desenvolupament de la prova teòric-pràctica. 

 

 

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 


