
 

  

 

 

  

 

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE 

CATEGORIA DE TÈCNICS/QUES AUXILIARS DE BIBLIOTECA 2022/1319 

 

RESULTATS FASE D’OPOSICIÓ 

 

RESULTATS PROVA DE CONEIXEMENTS TEÒRIC-PRÀCTICS 

 

Entrada DNI 

FASE OPOSICIÓ (10 punts màx.) 

  Prova català 

(C1) 

Prova coneix. 

teòric-pràctics (0 a 

10 punts. Mín. 5) 

Total fase 

oposició 

2022/2839 ***287**B Exempt 9 9 

2022/2843 ***159**P Exempt no es presenta -- 

2022/2910 ***326**G Exempt 5 5 

2022/2911 ***468**N Exempt no es presenta -- 

2022/2917 ***461**T Exempt 6 6 

2022/2975 ***172**N Exempt 6 6 

2022/2984 

2022/3531 
***331**J Exempt 6 6 

2022/2988 ***986**S No exempt  no es presenta -- 

2022/3170 ***708**F Exempt no es presenta -- 

2022/3172 ***758**B Exempt no es presenta -- 

2022/3198 ***459**R Exempt 6 6 

2022/3213 ***128**Q Exempt no es presenta -- 

2022/3289 ***583**L Exempt 5,5 5,5 

2022/3402 

2022/3437 
***453**X Exempt 5 5 

2022/3405 ***198**F Exempt no es presenta -- 

2022/3460 

2022/3892 
***181**L Exempt 7,25 7,25 

2022/3475 ***167**F Exempt no es presenta -- 

2022/3528 ***266**J Exempt 5 5 

2022/3550 ***629**H Exempt 7,5 7,5 

2022/3650 ***450**M Exempt no es presenta -- 

2022/3654 

2022/3690 
***281**G No exempt  no es presenta -- 

2022/3716 

2022/3773 
***741**V No exempt  no es presenta -- 



 

  

 

 

  

2022/3717 ***228**J Exempt 3 3 

2022/3718 ***969**C Exempt 7 7 

2022/3785 ***518**P Exempt 2 2 

2022/3787 ***345**T Exempt no es presenta -- 

2022/3799 ***362**X Exempt 9,5 9,5 

2022/3822 ***732**S No exempt 5,25 5,25 

2022/3857 ***585**W Exempt 2,5 2,5 

2022/3878 ***066**W Exempt no es presenta -- 

2022/3879 ***432**C Exempt no es presenta -- 

2022/3932 

2022/3937 

2022/3952 

***791**Y Exempt no es presenta -- 

2022/3953 ***095**B  No exempt no es presenta -- 

2022/3977 ***775**A Exempt no es presenta -- 

2022/3980 ***753**C Exempt renuncia renuncia 

2022/3987 ***040**D No exempt  no es presenta -- 

2022/4045 ***345**T Exempt 3,5 3,5 

2022/4057 

2022/4140 
***136**N Exempt 5 5 

2022/4059 ***417**J Exempt 6 6 

2022/4060 ***963**Y No exempt  no es presenta -- 

2022/4074 ***375**Q Exempt 4 4 

2022/4075 ***936**B Exempt no es presenta -- 

2022/4080 ***577**P Exempt no es presenta -- 

2022/4083 ***397**V Exempt 1,5 1,5 

2022/4084 ***016**Y Exempt 5,5 5,5 

2022/4087 ***518**P Exempt no es presenta -- 

2022/4172 ***587**B Exempt no es presenta -- 

2022/4138 ***179**T Exempt no es presenta -- 

2022/4143 ***155**Z Exempt 5 5 

2022/4144 ***573**G Exempt 5,5 5,5 

2022/4169 ***395**K Exempt 8 8 

2022/2730 

2022/6503 
***369**C Exempt 4 4 

2022/3912 

2022/6781 

2022/6773 

2022/6785 

***667**M Exempt 4 4 

 

 

 



 

  

 

 

  

 

 

RESULTATS PROVA DE NIVELL DE LLENGUA CATALANA 

 

Entrada DNI 

FASE OPOSICIÓ (10 punts màx.) 

  Prova català 

(C1) 

Prova coneix. 

teòric-pràctics (0 a 

10 punts. Mín. 5) 

Total fase 

oposició 

2022/3822 ***732**S Apte 5,25 5,25 

 

 

Es requereix les persones aspirants que han superat la fase d’oposició en haver obtingut una 

puntuació final igual o superior a 10 punts perquè en el termini màxim de 3 dies naturals a 

comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al web municipal, aportin la 

documentació acreditativa dels mèrits al·legats i provats d’acord amb els requisits previstos en 

la base 6.2 de la convocatòria.  

D’acord amb el que determinen les bases de la convocatòria, només es podran valorar els 

mèrits que estiguin degudament justificats documentalment.  

Per a acreditar l’experiència professional es requereix presentar currículum, vida laboral, i: 

a) certificats de serveis prestats, en el cas d’administració pública 

b) full de salari, contracte o certificat d’empresa actualitzat, en el cas de l’àmbit privat 

c) fotocòpia alta censal activitat, certificació de cotització al règim autònom i justificació 

dels treballs realitzats, en el cas de treball autònom.   

Per a acreditar el nivell de formació i estudis es requereix presentar còpia dels títols 

acadèmics, i certificats d’assistència i/o aprofitament en el cas de cursos de formació. 

  

Es convoca l’òrgan de selecció el dia 17 de juny de 2022, a les 9:00h a la sala de reunions 

d’alcaldia, Riera Bisbe Pol, 8, d’Arenys de Mar, per procedir a valorar la documentació 

justificativa dels mèrits al·legats i provats, aportada per les persones aspirants que han superat 

la fase d’oposició. 

 

Així mateix, es convoca les persones aspirants que han superat la fase d’oposició per a dur a 

terme l’entrevista personal prevista en les bases de la convocatòria, el dimecres, 22 de juny, 

a la sala annexa a alcaldia de l’ajuntament d’Arenys de Mar, Riera Bisbe Pol, 8, en l’horari que  

s’especifica a continuació: 



 

  

 

 

  

 

Entrada DNI 
hora 

entrevista 

2022/2839 ***287**B 10:00h 

2022/2910 ***326**G 10:10h 

2022/2917 ***461**T 10:20h 

2022/2975 ***172**N 10:30h 

2022/2984 

2022/3531 
***331**J 10:40h 

2022/3198 ***459**R 10:50h 

2022/3289 ***583**L 11:00h 

2022/3402 

2022/3437 
***453**X 11:10h 

2022/3460 

2022/3892 
***181**L 11:20h 

2022/3528 ***266**J 11:30h 

2022/3550 ***629**H 11:40h 

2022/3718 ***969**C 11:50h 

2022/3799 ***362**X 12:00h 

2022/3822 ***732**S 12:10h 

2022/4057 

2022/4140 
***136**N 12:20h 

2022/4059 ***417**J 12:30h 

2022/4084 ***016**Y 12:40h 

2022/4143 ***155**Z 12:50h 

2022/4144 ***573**G 13:00h 

2022/4169 ***395**K 13:10h 

 

 

Arenys de Mar,  a la data de la signatura electrònica  

 

 

Jordi Puig Fernandez 

President de l’òrgan de selecció 


