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ACTA FINAL DEL TRIBUNAL PER A LA SELECCIÓ D’UN/A AUXILIAR 

ADMINISTRATIU/VA AL DEPARTAMENT DE COMPRES I CONTRACTACIÓ  

 
 
El dia 25 de febrer de 2022, a les 8:30 hores, a l’edifici de Can Xiberta s’inicia el procés 
selectiu d’una plaça d’auxiliar administratiu/va pel Departament de Compres i 
Contractació de l’Ajuntament de Vidreres. 
 
Els membres del Tribunal presents en el moment de l’inici de les proves són els 
següents: 
 
Presidenta: Sra. Isabel Castellano López, de l’Ajuntament de Lloret de Mar 
 
Vocal 1: Sra. Anna Serra Simón, de l’Ajuntament d’Aiguaviva  
 
Secretària del procés: Sra. Eva Ramos Bayé, administrativa del departament de 
Recursos Humans de l’Ajuntament de Vidreres. 
 
Atesa l’existència de més de la meitat dels membres del tribunal, es procedeix a iniciar 
les diferents fases del procés selectiu. 
 
 
Coneixement de la llengua catalana 
La prova del nivell de suficiència C1 de llengua catalana es va portar a terme el dia 24 
de febrer de 2022, a les 09:00 hores, a Can Xiberta, a l’únic aspirant que no havia 
acreditat el nivell de suficiència. 
La prova va ser portada a terme per part d’un representant del Consorci per la 
Normalització Lingüística del Consell Comarcal de la Selva. 
El resultat de la prova a l’aspirant amb DNI: 79304268S és d’apte. 
 
 
Exercici teòric 
Data: 25 de febrer de 2022 
Lloc:  Escola d’Adults de Vidreres (Can Xiberta) 
        Carrer Orient, 18  
 
Es comprova la identitat dels aspirants i es procedeix al sorteig del tema a desenvolupar 
d’entre els deu temes que figuren a les bases de la convocatòria. 
 
S’inicia l’exercici teòric a les 08:45 hores, i els aspirants finalitzen a les 09:45 hores amb 
la següent qualificació (els exercicis es puntuaran de 0 a 20 punts, quedant eliminats els 
aspirants que no arribin als 10 punts): 
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DNI Qualificació 

79304268S 10 

45483493G 19 

46258345D 18 

45834708D 14 

40451900Y 10 

 
Exercici pràctic 
Data: 25 de febrer de 2022 
Lloc:  Escola d’Adults de Vidreres (Can Xiberta) 
        Carrer Orient, 18  
 
El Tribunal del procés ha preparat dos exercicis pràctics relacionats amb el lloc de treball 
objecte de la convocatòria, i els entrega als aspirants a les 11:15 hores. 
Cada aspirant haurà d’escollir un dels exercicis i desenvolupar-lo. 
A les 10:30 hores s’incorpora al Tribunal la Sra. Ester Díaz Carrera, vocal designada per 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
Els aspirants finalitzen la prova a les 12:15 hores amb la següent qualificació (els 
exercicis es puntuaran de 0 a 20 punts, quedant eliminats els aspirants que no arribin 
als 10 punts): 
 
 

DNI Qualificació 

79304268S 12 

45483493G 12 

46258345D 12.5 

45834708D 13 

40451900Y 8.5 

 

 
Entrevista: 
Data: 25 de febrer de 2022 
Hora:  13:00 hores 
Lloc:  Escola d’Adults de Vidreres (Can Xiberta) 
        Carrer Orient, 18  
 
El Tribunal realitza una entrevista estandaritzada segons els barems de les bases, fent 
les mateixes preguntes als quatre aspirants. 
Els aspirants finalitzen les entrevistes amb les següents qualificacions (els exercicis es 
puntuaran de 0 a 10 punts, i no tindrà caràcter eliminatori): 
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DNI Qualificació 

79304268S 7,49 

45483493G 5,56 

46258345D 6,82 

45834708D 6,16 

 
 
 
Prova informàtica 
Data: 3 de març de 2022 
Lloc: Escola d’Adults de Vidreres (Can Xiberta) 
         Carrer Orient, 18  
 
La prova d’informàtica es realitza el dia 3 de març de 2022, a les 09:00 hores, a Can 
Xiberta. 
La prova és portada a terme per part de l’empresa especialitzada Organigrama, i el 
resultat de les qualificacions és el següent (els exercicis es puntuaran de 0 a 10 punts, 
quedant eliminats els aspirants que no arribin als 5 punts): 
         
 

DNI Qualificació 

79304268S 7,86 

45483493G 6,67 

46258345D 7,80 

45834708D 9,52 

 
 
Psicotècnic 
Data: 3 de març de 2022 
Lloc:  Escola d’Adults de Vidreres (Can Xiberta) 
        Carrer Orient, 18  
 
Els tests psicotècnics es realitzen el dia 3 de març de 2022, a les 12:00 hores, a Can 
Xiberta. 
La prova és portada a terme per part de l’empresa especialitzada Organigrama, i el 
resultat de les qualificacions és el següent (els exercicis es puntuaran de 0 a 10 punts, 
quedant eliminats els aspirants que no arribin als 4 punts): 
 
 

DNI Qualificació 

79304268S 4,35 

45483493G 6,85 

46258345D 5,08 

45834708D 6,38 
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Finalment, es relacionen els resultats finals de les diferents fases del procés:  
 
 

DNI Prova 
Teòrica 

Supòsit 
Pràctic 

Entrevista Psico- 
Tècnic 

Prova 
Informàtica 

Mèrits TOTAL 

79304278W 10 12 7,49 4,35 7,86 0 41,70 

45483493G 19 12 5,56 6,85 6,67 5 55,08 

46258345D 18 12,5 6,82 5,08 7,80 1 51,20 

45834708D 14 13 6,16 6,38 9,52 4 53,06 

 
 

Per l’exposat, el Tribunal dóna per acabat el procés selectiu i proposa la Sra. Sílvia 

Paricio Juárez, com auxiliar administrativa, en règim funcionari i amb caràcter interí, 

per al desenvolupament de les tasques i funcions pròpies del lloc de treball del 

Departament de Compres i Contractació. 

 

I s’estén la present acta, el dia 21 de març de 2022, la qual signen en prova de 

conformitat els membres del Tribunal. 

 
Sra. Isabel Castellano López     Sra. Anna Serra Simón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Ester Díaz Carrera     Sra. Eva Ramos Bayé 
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