
 

 

 

CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL  PERSONAL NETEJA D’EDIFICIS 

 
Es convoca a les persones aspirants admeses a la llista definitiva del procés selectiu i 

per a la creació d’una borsa de treball de personal de neteja d’edificis a la realització 

de la prova pràctica. 

LLOC: CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE CUBELLES 

DIA 15 DE JUNY DE 2021 

NUM. REGISTRE COGNOMS I NOM HORA 

1 5140 ALVAREZ SANTA SEBASTIAN 08:15 

2 4841 ARRUFAT SANCHEZ FRANCISCO JOSE 08:15 

3 5239 BAIXENCH VIVES MARIA 08:15 

4 4985 CARPIO ANGUITA, MARIA AMPARO 08:45 

6 5014 DE LA RUBIA BATLLE JESSICA 08:45 

8 4587 EGEA RUIZ MARIA PRESENTACION 08:45 

9 5296 ESTALELLA GIRALT MONTSERRAT 09:15 

10 46910 GARCÍA BASTIDAS MARÍA CARMEN 09:15 

11 5206 GIMENO MARIN SERGIO 09:15 

12 4583 GONZALEZ CHAPANOFF JORDI RENE 10:30 

15 5298 LAAOUAR LAMIAE 10:30 

16 4680 LACLAUSTRA VELA SUSANA 10:30 

17 5139 LUCIA GIL PILAR 11:00 

18 5240 MARIN GOMEZ RAQUEL 11:00 

19 4689 MARTI FERRA DAVID 11:00 

 

DIA 16 DE JUNY DE 2021 
 

20 5283 MARTINEZ MORENO ANTONIA EULOGIA 08:15 

21 4965 NAVARRO ARIAS MARIA TERESA 08:15 

22 4692 PEÑARANDA BARBARA JORDI 08:15 

23 4836 RALUY MOLINA SERGI 08:45 

24 5115 RENEDO SANTOS CINTIA 08:45 

25 4569 SANCHEZ GARCIA ISABEL 08:45 

26 5085 SEGARRA PRINCEP JUDIT 09:15 

27 5157 SILVA GILES JOSE ANTONIO 09:15 

28 4604 SOLE BENEDICTO JUAN 09:15 



 

29 5295 THIAM MAME THIERNO 10:30 

30 5215 VARA ARCOS NOELIA 10:30 

31 
5232 i 
5350 

VARGAS CANALEJO JUAN MANUEL 10:30 

32 5371 GLORIA JUAREZ SERRANO 11:00 

33 5413 SOTO HERNANDEZ ROCIO 11:00 

 
 

Es recorda en relació al que diu la Base Sisena del Procés de selecció: 

1) El procediment s’iniciarà amb la convocatòria que correspon a la presidència 

de la corporació, publicada al Butlletí Oficial de la Província amb aquestes 

bases de forma íntegra i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’anunci 

de la convocatòria i la referència del BOP on surten publicades les bases. 

2) Les persones aspirants seran convocades per cada exercici en crida única, 

llevat de casos de força major degudament justificats i valorats pel tribunal. Les 

persones aspirants que no compareguin seran excloses de la selecció. 

3) A efectes d’identificació, les persones aspirants hauran de concórrer en cada 

exercici amb el DNI. En el seu cas, l’ordre de cridar es regirà per ordre alfabètic 

del primer cognom, i en cas d’identitat, també del segon. 

4) En qualsevol moment del procés selectiu les persones aspirants podran ser 

requerides pels membres del Tribunal amb la finalitat d’acreditar la seva 

personalitat. 

5) Els resultats de les proves s’exposaran juntament amb la data, hora i lloc de 

celebració de la següent prova, a la pàgina web i al tauler d’anuncis electrònic 

d’aquest ajuntament. 

6) El tribunal podrà decidir lliurement l’ordre en la realització dels exercicis, podent 

variar l’ordre que tot seguit s’estableix. 

7) El procés de selecció per concurs-oposició consisteix a desenvolupar dues 

fases diferenciades: 

1) Primera Fase: OPOSICIÓ 

a. Prova pràctica:   Consistirà en tres exercicis pràctics (que poden ser escrits 

o no) relacionats amb les tasques atribuïdes segons el lloc de treball 

objecte de la present convocatòria. 

La durada màxima d’aquesta prova serà d’1 hora. 

Aquesta prova serà de caràcter eliminatori i es qualificarà sobre un màxim 
de 10 punts. Restaran eliminats/des aquells/es aspirants que no obtinguin 
una puntuació mínima de 5 punts. 

b. Prova de català: per realitzar aquesta prova, el tribunal comptarà amb 

l’assessorament de personal tècnic especialitzat en normalització 

lingüística. Consistirà en la realització d’exercicis de coneixements 

sintàctics i de comprensió de la llengua catalana en el termini màxim d’una 



 

 
hora, i si escau, en la realització d’una entrevista amb una persona 

experta que permeti valorar-ne els coneixements orals. 

La prova tindrà la qualificació d’apte/a o no apte/a. Les persones aspirants 
que no resultin aptes quedaran automàticament excloses del procés 
selectiu. 

8.1. La puntuació en cadascuna de les proves serà la mitjana aritmètica de les 

qualificacions atorgades per cadascun dels membres assistents del tribunal en 

les proves puntuables. 

Si entre les puntuacions atorgades hi hagués una diferència de 3 o més punts, 
se n’exclouran automàticament totes les màximes i les mínimes i es farà la 
mitjana de les restants qualificacions. 

8.2. El resultat final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions 

obtingudes en el conjunt de les proves puntuables realitzades. 

 

Serà necessari portar mascareta i mantenir les distàncies de seguretat d’acord amb les 

recomanacions del departament de Salut per evitar la transmissió del virus de la 

COVID. No comparèixer en cas de febre o símptomes que puguin induir a pensar que 

s’ha pogut estar en contacte amb la COVID, haurà d’assistir al seu centre mèdic, 

informar i posteriorment justificar tal fet. 

 
 

Cubelles, a data de la signatura electrònica. 
 
 
 

 


