
 

 
 
ACTA 3-2015 VALIDACIÓ DE LA PROVA DEL CATALÀ, FASE DE CONCURS I PROPOSTA DE 
NOMENAMENT- 
 
PROCÉS SELECTIU: Expedient 2066/2015 Procés per a la cobertura d’una plaça de Tècnic/a 
Auxiliar de Biblioteca, subgrup assimilat de classificació C1. 
 
 
 
Acta nº:  3/2015 
 
Dia: 23 de novembre de 2015  
 
Lloc: Ajuntament de Cabrils,sala de reunions 13:00 hores   
 
 
Cabrils, 23 de novembre de 2015, essent les 13:00 hores i havent estat convocats prèviament els 
seus membres, es reuneix, en sessió constitutiva, el tribunal qualificador de l’oposició lliure que ha de 
realitzar la selecció i qualificar la prova pràctica per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar de 
Biblioteca, subgrup assimilat de classificació C1. 
 
Hi assisteixen: 
 
 

Presidenta Victòria García Bautista, personal laboral fix de la Corporació 
 

Vocal 1 Sílvia Sebastián Salvatierra, a proposta de Diputació de Barcelona 
 

Vocal 2 Muntsa Abad Padrosa, Directora de la Biblioteca de Cabrils 
 
Actua com a secretària la senyora Rebeca Just Cobos, secretària interventora de l’ajuntament de 
Cabrils.  
 
Un cop obert l’acte per la presidenta, els reunits examinen els tràmits que s’han seguit en l’expedient, 
així com les bases de la present convocatòria, tot el qual s’ajusta a les disposicions que regulen el 
procés selectiu i, per tant, es troben en situació d’adoptar els següents acords: 
 
 
Ordre del dia sessió del Tribunal de selecció: 
 
1.- Validar la prova del català realitzada pel Consorci de Normalització lingüística. 
2.- Establir criteris i realitzar la valoració de la Fase de concurs. 
3.- Proposar l’aspirant seleccionat d’acord amb la puntuació total obtinguda, per a la provisió de la 
plaça de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca, subgrup assimilat de classificació C1. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
La Presidenta obre la sessió, a les 13:00 hores. 
 
1.-  Validar la prova del Català realitzada pel Consorci de Normalització lingüística. 
 
Tot seguit es produeix a la validació de la prova realitzada pel Consorci de Normalització Lingüística 
celebrada el dia 18 de novembre de 2015 a les 10:30 hores, havent obtingut l’aspirant: 46.544.609 S 
un resultat: APTE.  
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El Tribunal acorda la seva validació per Unanimitat.  
 
 
2.- Establir criteris i realitzar la valoració de la Fase de concurs. 
 
2.1 Criteris de valoració: 
 
El Tribunal acorda per Unanimitat homogeneïtzar els següents criteris de la fase de valoració 
(concurs): 
 
 
Concepte Criteri Observacions 
Títol Universitari Com que no és requisit obligatori, 

només es valora si és de 
Biblioteconomia / Documentació 

 

Competències Tècniques- 
ACTIC 

Es valorarà a partir del nivell 2. Així ho fan a Diputació en altres 
processos de selecció. 

Idiomes: Es  valoren com idioma no per 
hores. 

 

Català Només es valora el nivell D . Ja que el nivell C és el mínim 
que han de tenir. 

Anglès First  Certificate of Cambridge; es 
considera com a nivell B, II o mig, 
amb una puntuació de 0,05.  
Nivell superior: CAE, seria nivell 
C,III o avançat, amb puntuació de 
0,10. 

“Equivalències en els idiomes”,  
Barcelona Activa 2012. 

Francès Delf: B2, mínim de valoració Ídem. 
Treball S’ha de comprovar que el que 

indica l’informe de vida laboral 
estigui justificat documentalment. 

 

Beca  o Conveni de 
col·laboració professional 

No surt a la vida laboral però es 
valora a l’estar vinculat al lloc de 
treball. 

 

Pràctiques No es valoren. Ja que forma part de la formació 
reglada  per tant està dins del 
títol corresponent.  

Crèdit Equival a 25 hores Seguint indicació al respecte de 
la Universitat de Barcelona 

Feines que no són de 
biblioteques 

No es consideren. Per exemple: catalogador/a. 

Codi cotització Considerem el grup 07. Seguint les indicacions del Bufet 
Escura  un Tècnic Aux. de 
biblioteca té el grup 07,; el 
mateix grup que té un A.T. de la 
Biblioteca de Cabrils. 

Categoria de contractació Només es té en compte si és 
Tècnic/a auxiliar de Biblioteca. 

 

 
Contractes Treball 

Els que queden oberts, comptem 
des de la data d’inici fins la data 
que s’imprimeix el certificat de vida 
laboral. 
 

 

Contractes amb empreses 
 

Només la feina que estigui 
relacionada amb biblioteques, si 
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no és així no es valora 
Cursos com Crítica literària, 
edició de llibres, lectura 
professional, etc. 
 

Com que no es demana com a 
requisit (són aptituds de les 
persones) no es valora. 

 

Cursos d’Office Si són bàsics no es valoren; es fa 
només si és nivell expert. 

 

Assistència a Jornades i 
Congressos 

Es valora com a formació però 
només  si estan relacionats amb 
biblioteques. 

 

 
 
2.2 Valoració de la Fase de concurs: 
 
 
Tot seguit es procedeix a realitzar la fase de concurs, essent el resultat aprovat per Unanimitat el que 
s’adjunta com a annex 1 a la present acta.  
 
 
3.- Proposar l’aspirant seleccionat d’acord amb la puntuació total obtinguda, per a la provisió 
de la plaça de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca, subgrup assimilat de classificació C1. 
 
Resta aprovat per Unanimitat del Tribunal el següent resultat de la fase d’oposició i de concurs: 
 
 
       

NOM  QÜESTIONARI 
FORMACIÓ I 
EXPERIÈNCIA 
PROFESSIONAL 

TOTAL 

       
ANNA BEDOYA PELLICER  22,5 8,05  30,55
MA. PILAR AZNAR ALARCON  23 2,8  25,8
ELISABET ROBLES BARRAGAN  18,25 6,8  25,05
ROSA BRAVO REIXACHS  24,5 0,1  24,6
AMÀLIA MELGAREJO VICENTE  21,25 2,3  23,55
LAURA MARTIN CÁCERES  20,25 2,15  22,4
GEMMA SERRA BURGUÉS  21,5 0,65  22,15
MARTA PLANAS SÁNCHEZ  21,25 0,9  22,15
JUAN ALBERTO BOLUMAR  19,25 2,6  21,85
ARMANDO MÉNDEZ PÉREZ  21,25 0,05  21,3
GUADALUPE SALONI MARIMÓN  17,75 2,7  20,45
SARA RUIZ PIÑOL  18,25 1,4  19,65
CRISTINA ALONSO ORTEGA  18,75 0,8  19,55
MÓNICA RODRÍGUEZ GALLARDO  18,25 1,2  19,45
AMÈLIA JAEN FERNÁNDEZ  17,75 1  18,75
AGUSTINA COLL CERDÀ  17,25 0  17,25
CARLA GARCÍA ALBA  16,5 0  16,5
ISMAEL VILANOVA LÓPEZ  15,25 1,2  16,45
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Finalitzades les proves del procés selectiu, les actuacions de les quals resten unides a l’expedient, el 
Tribunal Qualificador proposa que s’elevi l’acta a l’òrgan competent i adopti si ‘escau els següents 
acords: 
 

PRIMER.- Declarar que ha superat aquesta selecció de la plaça de Tècnic/a Auxiliar de 
Biblioteca, subgrup assimilat de classificació C1, l’aspirant que ha obtingut més puntuació en 
el procés selectiu: 
 
47.708.167-A ANNA BEDOYA PELLICER 22,5 8,05 30,55 
 
 
SEGON.- Elevar la proposta de nomenament en favor de l’aspirant seleccionat a la Junta de 
Govern Local, òrgan competent segons les bases de la convocatòria.  
 
TERCER.- Informar als interessats que podran presentar contra la present acta del Tribunal, 
recurs d’alçada davant la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent al de la publicació de la present acta en el Tauler d’edictes de l’ajuntament i sense 
perjudici de que puguin interposar qualsevol altre que tinguin per convenient.  

 
Es dóna per acabat l’acte i s’aixeca la sessió a les 13:45  del dia assenyalat a l’encapçalament, del 
qual s’estén la present acta, que un cop llegida i trobada conforme pels assistents, signa la 
Presidenta del tribunal, de tot el qual com a secretària, certifico i en dono fe ordenant que es publiqui 
als efectes legals.  
 
 
 
La Secretària        La Presidenta 
 
 
 
Rebeca Just Cobos        Victòria García Bautista 
 
    
 
 
 


