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ANUNCI  
------ 

PROVA PRÀCTICA-TEÒRICA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN/A DIPLOMAT/ADA 
BIBLIOTECA EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I CONSTITUCIÓ D’UNA 

BORSA DE TREBALL 
 

DETERMINACIÓ DEL TEMPS D’EXPOSICIÓ I DEFENSA DEL PROJECTE / MEMÒRIA: 
 

Les bases de la convocatòria estableixen el següent:   
 
“ 8.2.- Prova pràctica-teòrica   

 

Els aspirants hauran de redactar i presentar per escrit un projecte/memòria relacionat amb les funcions de la plaça objecte de 
la convocatòria i el temari específic de l’Annex I. 
 
L’objecte del projecte/memòria es farà públic juntament amb la resolució de persones admeses i excloses i s’haurà de 
presentar en un termini de 30 dies naturals a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a comptar des de l’endemà de la publicació del 
llistat d’admesos i exclosos. 
 
El treball es presentarà en un sobre tancat que contindrà un exemplar en paper enquadernat i una còpia en suport informàtic 
(word o pdf) d’acord amb els següents requisits: mínim 20 fulls i màxim 40 (annexos exclosos), lletra arial 11,   espai interlineat 
1,5. 
 
El Tribunal anunciarà la data d’exposició i defensa del projecte/memòria davant del mateix. A tal efecte, juntament amb la 
presentació de la documentació, l’aspirant haurà d’anunciar el material de suport que necessitarà per a l’exposició i defensa. 
 
Es valorarà especialment l’aplicabilitat del projecte a la realitat municipal, a més de la presentació, la capacitat de síntesi, la 
claredat d’idees en l’exposició, els coneixements generals i específics sobre les matèries i aquells altres aspectes que el 
Tribunal consideri adients. 
 
Aquest exercici serà obligatori i eliminatori i es puntuarà fins a un màxim de 10 punts, i per superar-lo caldrà obtenir un mínim 
de 5 punts.”   

 

Atès que en les bases de la convocatòria no es determina quin serà el temps de què disposarà 
l’aspirant per a l’exposició i defensa del projecte / memòria, i una vegada efectuada la consulta 
al Tribunal Qualificador, aquest ha determinat que cada aspirant disposarà d’un temps efectiu 
màxim de 15 minuts.  

La Bisbal d’Empordà, 21 de novembre de 2017 

El secretari del Tribunal qualificador,  

 


