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PROCÉS SELECTIU:  

CONCURS OPOSICIO, RESTRINGIT AL TORN DE PROMOCIÓ INTERNA, PER A LA 

COBERTURA DE 2 PLACES DE FUNCIONARI /A DE CARRERA DE TÈCNIC AUXILIAR 

DE BIBLIOTECA, SUBGRUP C1 DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES.    

PUBLICACIÓ DOGC núm. 8676 de data 26/05/2022 - CVE-DOGC-A-22140074-2022 

ACTA DEL TRIBUNAL DEL CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA DE  

TÈCNIC/A AUXILIAR  DE BIBLIOTECA. 

Dies: 4 d’agost de 2022. Prova teòrica i pràctica 

A la Sala d’actes del Centre Social, quan són les 9 hores, es reuneix el Tribunal de selecció 

per  valorar els mèrits dels aspirants d’acord amb les bases del procés selectiu. 

Els membres del Tribunal Qualificador presents són els següents: 

Presidenta 

Sra. Milagros Corredor Gil, Cap Àrea Comunitària de l’Ajuntament de Cubelles 

Personal  de l’Ajuntament 

- Vocal: Sra. Montserrat Gelabert Escardó, administrativa de Cultura de l’Ajuntament 

de Cubelles 

Personal tècnic especialitzat  

- Vocal: Sra.Rosa Núñez Gándara, tècnica bibliotecària de la Diputació de Barcelona 

Escola d’Administració Pública de Catalunya 

- Vocal: Sra.Anna Cabutí Calatayud, biblioteca Armand Cardona. Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

Secretària 

Sra. Cristina Freixas Montané, administrativa  de Recursos Humans de l’Ajuntament de 

Cubelles 

 

Excusen la seva presència la Sra.Anna Cabutí Calatayud i la suplent Núria Llebaria 

Soldevilla per estar de vacances. 
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Prova teòrica: 

Consistirà en desenvolupar per escrit un examen de 5 preguntes curtes sobre el 
temari específic establert. 

Temps previst 1,30 

Qualificació 0-20 punts, mínim 10 punts per aprovar. 

La persona aspirant que no obtingui un mínim de 10 punts en aquesta prova en serà 
automàticament eliminat/da 
 
NOM I COGNOMS RESULTAT PROVA TEÒRICA 

MARGARITA ROSELL JANE 10,20 

 
Prova pràctica: 
 
Consistirà en resoldre per escrit un o diversos supòsits pràctics relacionats amb les 
funcions i els coneixements propis de la plaça a cobrir. 
 
Temps previst 1,30 
 
Qualificació 0-10 punts, mínim 5 punts per aprovar. 
 
NOM I COGNOMS RESULTAT PROVA PRÀCTICA 

MARGARITA ROSELL JANE 6,90 

 

ENTREVISTA 

Consistirà en la realització d’una entrevista personal per determinar que les persones 

aspirants estan en possessió de les competències necessàries pel desenvolupament de les 

tasques pròpies del lloc de treball objecte de convocatòria. 

 L’entrevista es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al·legats per les persones 

aspirants. 

 No és eliminatòria, ha de tenir caràcter d’exercici complementari. 
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El Tribunal elabora el guió de 2 preguntes de la fase entrevista i determina criteris de 

valoració de les respostes i decideix atorgar  una puntuació màxima de 3 punts. 

NOM I COGNOMS RESULTAT ENTREVISTA 

MARGARITA ROSELL JANE 2,25 

 

Concurs de mèrits: 
 

Consisteix en la valoració del currículum dels aspirants, d’acord amb el barem 

següent, i sempre sobre la documentació acreditativa aportada dins el termini de 

presentació d’instàncies (l’experiència s’acredita amb l’informe de vida laboral, 

contractes de treball i altres documents o certificats que justifiquin les tasques 

realitzades). 

No és eliminatòria. Puntuació màxima fins a 10 punts. 

Si només s’acredita un nivell superior al demanat com a requisit, aquesta titulació 

o certificat serà considerat requisit, i no puntuarà com a mèrit. 

 
NOM I COGNOMS RESULTAT MÈRITS 

MARGARITA ROSELL JANE 3,07 

 

RESULTAT FINAL 

NOM I COGNOMS PROVA 
TEÒRICA 

PROVA 
PRÀCTICA 

ENTREVISTA RESULTAT 
MÈRITS 

TOTAL 

MARGARITA 
ROSELL JANE 

10,20 6,90 2,25 3,07 22,42 

 

 

El Tribunal de Selecció acorda publicar a la pàgina www.cubelles.cat i al tauler d’anuncis 

electrònic de l’ajuntament els resultats de les proves , de l’entrevista i la valoració de mèrits 

així com el resultat definitiu. 

 

I, sense més assumptes a tractar, la presidenta del Tribunal de Selecció aixeca la sessió 

quan són les 14:00 hores, del dia 4 d’agost de 2022, estenent-se la present acta signada per 

tots els membres del Tribunal que es troba correcta, de la qual cosa jo com a secretària, en 

dono fe.  

 

http://www.cubelles.cat/
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La secretària, 

 

 

Cristina Freixas Montané 
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