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ACTA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC AUXILIAR 
DE BIBLIOTECA, VACANT A LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ 
D’EMPÚRIES I FORMACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A PLACES DE TÈCNIC 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA, AMB LA FINALITAT DE REALITZAR SUBSTITUCIONS O 
COBRIR INTERINAMENT PLACES VACANTS D’AQUESTA CATEGORIA 

 
El dia 15 de novembre de 2019, a les vuit del matí, es reuneix el tribunal qualificador del procés 
selectiu per a la provisió d’una plaça de tècnic auxiliar de biblioteca, vacant a la plantilla de 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i formació d’una borsa de treball per a places de tècnic 
auxiliar de biblioteca, amb la finalitat de realitzar substitucions o cobrir interinament places 
vacants d’aquesta categoria, amb els següents membres assistents: 
 
Presidenta:  
 Àngels Fernández Vicente, tècnica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 
 
Vocals:  
 Roser Julià i Baduà, tècnica de la pròpia corporació 
 
Secretària: 
 Lourdes Casadevall i Fontclara, secretària de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 
 
També hi assisteixen: 
 Imma Trias Pilsa, tècnica del Consorci per a la Normalització Lingüística, per a la realització 

de la prova de català. 
 Josep Artigas Metje, Psicòleg industrial, per a la realització de la Prova psicotècnica 
 Ana Dominguez Montoya, en representació del Comitè de Personal, amb veu però sense vot. 
 
A les nou del matí, el tribunal, assistit per la senyora Imma Trias Pilsa, tècnica del Consorci per 
a la Normalització Lingüística, comprova que els dos aspirants admesos que havien d’efectuar la 
fase prèvia, consistent en la Prova de català, obligatòria i eliminatòria, no s’han presentat. 
 
A les deu del matí el tribunal, assistit pel senyor Josep Artigas Metje, Psicòleg industrial, fa la 
crida als aspirants aptes, presentats i es procedeix a efectuar el Primer Exercici de la fase 
d’oposició, obligatori i eliminatori, prova psicotècnica i acabat el primer exercici i valorat com 
a apte o no apte, el resultat és el següent: 
 

Document d’Identitat acabat en  
876C APTA 
049P APTA 
966R NO APTA 
760F NO APTA 
398L NO APTE 
820B APTE 
870T NO APTA 
023F APTA 
112D NO APTA 
352K APTA 
645R APTA 
235L NO APTA 
694Q APTE 
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003B NO APTE 
116D APTA 
457Z APTA 

 
Atesos els resultats de la prova psicotècnica, el tribunal convoca als aspirants APTES, a 
continuar amb el procés selectiu el dilluns 18 de novembre de 2019, a les 10 del matí a la 
Sala Municipal situada a Plaça Joc de la Pilota núm. 1 de Castelló d’Empúries i convoca al 
tribunal designat per Resolució d’Alcaldia núm. 2019/910, a les 8:30h. al despatx de Secretaria 
de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. 
 
El dia 18 de novembre de 2019, a dos quarts de nou del matí, es reuneix el tribunal qualificador 
del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de tècnic auxiliar de biblioteca, vacant a la 
plantilla de l’ajuntament de Castelló d’Empúries i formació d’una borsa de treball per a places 
de tècnic auxiliar de biblioteca, amb la finalitat de realitzar substitucions o cobrir interinament 
places vacants d’aquesta categoria, amb els següents membres assistents: 
 
Presidenta:  
 Àngels Fernández Vicente, tècnica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 
 
Vocals:  
 Roser Julià i Baduà, tècnica de la pròpia corporació 
 Mercè Ponsatí Bañeras, designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
 Mar Manen Gorgas, designada pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona  
 
Secretària: 
 Lourdes Casadevall i Fontclara, secretària de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 
 
També hi assisteix: 
 Ana Domínguez Montoya, en representació del Comitè de Personal, amb veu però sense vot 
 
A les deu del matí el tribunal fa la crida als aspirants aptes, presentats i es procedeix a efectuar 
el Segon Exercici de la fase d’oposició, obligatori i eliminatori, que consisteix en què els 
aspirants contestin un qüestionari de 40 preguntes tipus test i relacionades amb l’annex 2 de les 
bases, el qual es puntuarà de 0 a 20 punts i caldrà obtenir com a mínim 10 punts per superar-
lo. Valorat l’exercici, el resultat és el següent: 
 
Document d’Identitat acabat en PUNTUACIÓ 

876C 12,25 
049P 14 
820B 14 
023F 10,50 
352K 12 
645R 11,75 
694Q 16,75 
116D 17 
457Z 10,75 

 
A les dotze del matí el tribunal fa la crida als aspirants aptes, presentats i es procedeix a efectuar 
el Tercer Exercici de la fase d’oposició, obligatori i eliminatori, que consisteix en la 
resolució de dos supòsits pràctics plantejats pel tribunal, relatius a funcions pròpies a 
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desenvolupar per les places per a les quals es constitueix la present convocatòria, relacionats 
amb el temari de l’annex 2 de les bases, el qual es puntuarà de 0 a 20 punts i caldrà obtenir 
com a mínim 10 punts per superar-lo. Valorat l’exercici, el resultat és el següent: 
 

Document d’Identitat 
acabat en 

PUNTUACIÓ 
1er supòsit 

pràctic 
2on supòsit 

pràctic 

876C 7 6 
049P 5 5 
820B NO APTE 
023F 5 5 
352K NO APTA 
645R 5,5 5 
694Q 8 9,5 
116D 9 8,5 
457Z 5 5 

 
Finalitzat l’exercici anterior, es passa a la fase de concurs, procedint a valorar els mèrits 
al·legats i presentats pels aspirants que han superat la fase d’oposició i el resultat és el següent: 
 

Document d’Identitat acabat en PUNTUACIÓ 
876C 0,45 
049P -- 
023F -- 
645R 1 
694Q 7,60 
116D 3,85 
457Z 3 

 
La classificació final, per ordre de puntuació, dels aspirants que han superat el procés selectiu 
per a la provisió d’una plaça de tècnic auxiliar de biblioteca, vacant a la plantilla de l’Ajuntament 
de Castelló d’Empúries i formació d’una borsa de treball per a places de tècnic auxiliar de 
biblioteca, és la que es relaciona a continuació:  
 

Document d’Identitat acabat en 
Fase oposició Fase concurs Total 

puntuació 
694Q 34,25 7,60 41,85 
116D 34,5 3,85 38,35 
876C 25,25 0,45 25,70 
049P 24 -- 24 
457Z 20,75 3 23,75 
645R 22,25 1 23,25 
023F 20,50 -- 20,50 

 
Seguidament, el Tribunal efectua la següent proposta, la qual ELEVA a l’Alcaldia: 
 
 Proposar al candidat Sebastià ROIG CASAMITJANA, amb DNI número 40433694Q, per a 

cobrir la plaça vacant de tècnic auxiliar de biblioteca, en règim laboral fix, grup C1, nivell 16, 
de l’escala d’administració especial, fent-li saber que en el termini de tres dies hàbils 
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següents a la publicació de la present relació d’aprovats, ha d’aportar al Departament de 
Secretaria de l’Ajuntament els documents acreditatius exigits a la base 3 de la convocatòria. 

 
 ESTABLIR la borsa de treball amb les persones que han superat el procés selectiu, amb 

l’ordre de puntuació obtinguda: 
 

 Document d’Identitat acabat en Total puntuació 
1 Julia Antonia Van Der Beek Viadé 38,35 
2 Consuelo Albiol Martí 25,70 
3 Judith Ardite Saladrigas 24 
4 Rosana Almudena Vidal Gandara 23,75 
5 Maria Elena Ortega Morillas 23,25 
6 Rosa Gotanegra Guzmán 20,50 

 
Es redacta la present acta, que és signada per tots els membres integrants del tribunal. 
 

La presidenta 
 
 
 

Àngels Fernández Vicente 

La Secretària 
 
 
 

Lourdes Casadevall i Fontclara 
 

 
VOCALS 

 
 

 
 

Roser Julià Baduà 

 
 

 
Mercè Ponsatí Bañeras 

 
 
 
 

Mar Manen Gorgas 
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