
RESULTATS FINALS 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 

CONCURS ENTREVISTA TOTAL 

***4130** 7,962 8,00 8 1,00 24,962 

***4539** 5,962 5,25 6,64 2,00 19,852 

***4768** 6,6 6,50 3 2,00 18,100 

***3505** 5,562 6,25 4,60 0,50 16,912 

***4282** 6,237 7,50 2,72 ---- 16,457 

***2914** 5,375 5,00 2 2,00 14,375 

***5606** 6,35 5,25 1,25 0,25 13,100 

***4614** 5,437 5,00 ---- 2,00 12,437 

***9307** 6,662 5,75 ---- ---- 12,412 

***8420** 6,262 5,00 0,06 1,00 12,322 

***7187** 6,775 5,25 ---- ---- 12,025 

En virtut dels resultats del procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a 
auxiliar de Biblioteca i la creació d’una borsa de personal, es proposa a l’aspirant amb DNI 
***4130** per al seu nomenament. 

D’acord amb l’establert a les bases del procés de selecció: 

“L’aspirant proposat ha de presentar als Serveis de Recursos Humans de la corporació, en el 
termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de l’exposició de la llista de persones 
aprovades i sense requeriment previ, els documents referits a la base tercera.  

Els/les aspirants que dins del termini fixat, excepte casos de força major, no presentin la 
documentació, o de l’examen de la qual es comprovi que no compleixen algun dels requisits 
assenyalats a la base segona, no podran ser contractats.  

En aquest cas, com també en el supòsit de renúncia de la persona aspirant proposada, el/la 
president/a del tribunal formularà proposta a favor de la persona aspirant aprovada que hagi 
obtingut la puntuació més alta i tingui cabuda en la plaça convocada com a conseqüència de 
l’esmentada anul·lació, qui haurà d’aportar la documentació abans esmentada.  

3. Els/les aspirants que hagin superat el procés selectiu i que no hagin obtingut plaça, passaran
a formar part d’una borsa de treball que servirà per cobrir les necessitats de personal no 
permanent que es produeixin en un termini màxim de dos anys a comptar des de la data de 
publicació de la llista definitiva; llevat que la respectiva convocatòria determini el contrari.  

Els/les integrants de la borsa de treball podran ser cridats d’acord amb l’ordre de preferència 
establert i segons les necessitats que es produeixin d’acord amb la base onzena.” 

Cabrils, 16 de novembre de 2020 


