
 
 

 

 
PROCÉS SELECTIU:  
 
BORSA DE TREBALL AUXILIR DE TURISME 
(DOGC núm. 7564 de data 22 de febrer de 2018)  
 
 

ACTA DEL TRIBUNAL DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA COBERTURA AMB 
CARÀCTER TEMPORAL EN PERÍODE D’ESTIU DE PERSONAL AUXILIAR DE TURISME I 
LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL MITJANÇANT EL SISTEMA CONCURS-
OPOSICIÓ, ENQUADRADES EN EL RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CUBELLES. 

 
Dia: 11 de maig de 2018 
 
Lloc: A la Sala de reunions del CSIDE, de l’Ajuntament de Cubelles, quan són les 09:30  
hores, es reuneix el Tribunal de selecció que haurà d’avaluar les proves del concurs oposició 
de referència, el qual està format pels següents membres: 
 
 

ASSISTENTS  
EXCUSEN LA SEVA 
ASSISTÈNCIA: 

 
 
PRESIDENT/A  Sra.  Carme López-Feliu 

i Font 
Secretària General 

VOCAL Sra. Immaculada 
Laborda Mas 

Personal tècnic 

VOCAL  Sra.  Ruth Valls Saucedo Personal funcionari 

VOCAL  Sra.  Mercè Gómez 
Martín 

Representant de l’Escola 
d’Administració Pública 
de Catalunya 

SECRETÀRIA Sra. Yolanda Jiménez 
Ruiz 

Funcionària de la 
corporació  

El procés selectiu s’inicia amb:  
 
FASE D’OPOSICIÓ  
 
PROVA TEÒRICA 
 

Prova teòrica: Consistirà a respondre, en el termini màxim d’una hora, un test de 

respostes alternatives, on es valorarà el coneixement de les persones aspirants 

sobre el municipi de Cubelles, tant en l’àmbit urbà (carrers places, etc.) com em 

l’àmbit de turisme (allotjaments, edificis, història, etc.) i festes i tradicions. El nombre 

de preguntes que integraran aquest test de coneixements serà de 50.  

Aquesta prova serà de caràcter eliminatori i es qualificarà sobre un màxim de 10 

punts. Restaran eliminades aquelles persones aspirants que no obtinguin una 

puntuació mínima de 5 punts. 

 
El resultat d’aquest exercici és el següent:  
 
 

ID DNI RESULTAT 



1 ...3202X NP 

2 ...6712N 3,8 

3 ...1914Q NP 

4 ...0476M 3,4 

5 ...5070Y NP 

7 ...6561J 6,6 

8 ...4072P NP 

9 ...0798Z NP 

10 ...9688W NP 

11 ...3749X NP 

12 ...4053H 9 

13 ...6160K 7,4 

14 ...4609F 7,8 

15 ...0717B 8,4 

16 ...4734F NP 

17 ...4951L NP 

 

NP – No presentat  

Per tant passen a la següent prova els aspirants següents:  
 

ID DNI RESULTAT 

7 ...6561J 6,6 

12 ...4053H 9 

13 ...6160K 7,4 

14 ...4609F 7,8 

15 ...0717B 8,4 

 

 

PROVA PRÀCTICA 
 

Prova pràctica: Consistirà en un exercici pràctic, que pot ser escrit o no, a resoldre en 
el termini màxim d’1 hora, relacionat amb les tasques atribuïdes al lloc de treball. 
Aquesta prova serà de caràcter eliminatori i es qualificarà sobre un màxim de 10 
punts. Restaran eliminades aquelles persones aspirants que no obtinguin una 
puntuació mínima de 5 punts. 

 
El resultat d’aquest exercici és el següent:  
 

ID DNI RESULTAT 

7 ...6561J 7,1 

12 ...4053H 7,4 

13 ...6160K 8 

14 ...4609F 8,4 

15 ...0717B 7,2 

 



 
Per tant passen a la següent prova els aspirants següents:  
 

ID DNI CATALÀ 

7 ...6561J NA 

12 ...4053H A 

13 ...6160K A 

14 ...4609F A 

15 ...0717B A 

 

A  Declara acreditar coneixements de la llengua catalana nivell C 

NA No declara acreditar coneixements de la llengua catalana nivell C 

 

 
Es procedeix a penjar a la pàgina web (www.cubelles.cat) i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament el resultat d’aquestes proves teòriques i a notificar que properament es penjarà 
la informació amb el dia de la prova de nivell de català que realitzaran els aspirants que no 
hagin acreditat el nivell C. 

S’acorda obrir el termini de presentació de mèrits que vulguin al·legar als aspirants que 

hagin aprovat la fase d’oposició, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta i fins al dia 

25 de maig de 2018, al registre general de la corporació. 

S’acorda convocar als aspirants per a la realització de l’entrevista el proper divendres 28 de 

maig al Centre Social (CSIDE) situat al carrer Joan Roig i Piera, 3-5 i es publicarà 

properament a la web els horaris en què es realitzaran les entrevistes.  

 
I, sense més assumptes a tractar, la Presidenta del Tribunal de Selecció aixeca la sessió 
quan són les 14:00 hores, del dia 11 de maig de 2018, estenent-se la present acta que, 
signada per tots els membres del Tribunal de Selecció, es troba correcta, de la qual cosa jo, 
com a secretària, en dono fe.  
 
 
La Presidenta,      Vocal 1 
 
 
 
Vocal 2        Vocal 3 
 
 
 
La secretària 
 
 
 
  
 
  
 

http://www.cubelles.cat/
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