
  

  

RESULTATS DE LES PROVES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ 
TEMPORAL D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA I LA CREACIÓ 
D’UNA BORSA DE PERSONAL 
 
 
 

DNI PUNTUACIÓ 
TEÒRICA 

PUNTUACIÓ 
PRÀCTICA 

LLENGUA 
CATALANA 

***0932** 6,6 3,75 EXEMPT 

***4614** 5,437 5,00 EXEMPT 

***8420** 6,262 5,00 APTE 

***4130** 7,962 8,00 EXEMPT 

***4539** 5,962 5,25 EXEMPT 

***2914** 5,375 5,00 EXEMPT 

***5606** 6,35 5,25 EXEMPT 

***5332** 6,025 2,25 EXEMPT 

***3505** 5,562 6,25 EXEMPT 

***4282** 6,237 7,50 EXEMPT 

***4768** 6,6 6,50 EXEMPT 

***7187** 6,775 5,25 EXEMPT 

***9307** 6,662 5,75 EXEMPT 

***5746** 6,637 3,25 EXEMPT 

 
D’acord amb l’establert a les bases del procés de selecció per a superar la prova pràctica cal 
una puntuació mínima de 5 punts, per la qual cosa resten eliminats del procés selectiu aquells 
aspirants que no han obtingut la puntuació mínima establerta. 
 
D’acord amb el que estableixen les bases en l’apartat 4.7. “Documentació a presentar superada 
la fase d’oposició”: 
 
“Els/Les aspirants que superin la fase d’oposició, hauran de presentar per registre (presencial o 
a través de la seu electrònica) la documentació acreditativa que s’al·legui a la fase de concurs, 
en el termini de 5 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’acta de la fase 
d’oposició. En cas de no presentar-ho dins del termini, no s’obtindrà cap puntuació per a la fase 
de concurs. 
 
En concret es presentarà: 
 
a) Currículum Vitae. 
b) Certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social de la vida laboral de la 
persona sol·licitant. A més a més caldrà aportar una còpia del contracte laboral i/o del 
nomenament o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats i categoria 
laboral o grup, amb indicació de l'inici i fi de la prestació de serveis. 
c) Justificants acreditatius dels mèrits al·legats sense que el tribunal qualificador pugui valorar 
altres mèrits que els aportats en aquest moment. 
 
Per tal d’acreditar els serveis prestats serà necessari aportar documents que acreditin la data 
d’inici i la data d’acabament dels mateixos. En els cursos de formació haurà de constar la seva 
durada.” 
 
 
Cabrils, 12 de març de 2020  
 
  


