
ACTA DEL TRIBUNAL 

El dia 27 de juny de 2022 a l’Ajuntament de Vidreres, s’ha reunit el Tribunal 
Qualificador pel procediment de selecció de joves amb ungrau discapacitat 
reconeguda d’un 33% o superior, en edats compreses entre els 16 iels 20 anys,per 
treballar a la brigada jove de l’Ajuntament de Vidreres, en règim laboral temporal per 
circumstàncies de producció, amb una jornada de 35 hores setmanals, amb una 
dotació pressupostària corresponent al Pressupost Municipal. La respectiva 
convocatòria es troba publicada a la pàgina web de l’Ajuntament de Vidreres. 

Els membres assistents que integren el Tribunal Qualificador són els següents: 

President: 

Senyor Joan Castillo Salinas, cap de l’Àrea de Serveis a la Comunitat de l’Ajuntament 
de Vidreres. 

Vocals: 

Senyor Jordi Pagès Bas, tècnic l’Ajuntament de Vidreres. 

Senyor Quim Soler Subils, tècnic de l’Ajuntament de Sils. 

Secretari: 

Senyor Jordi Pagès Bas, tècnic de l’Ajuntament de Vidreres. 

Un cop obert l’acte la Presidència declara constituït formalment el Tribunal Qualificador 
de selecció i valoració, i disposa que es procedeixi a la realització de la prova sobre 
cultura general i coneixements de Vidreres als aspirants que s’han presentat i que han 
estat admesos a la referida convocatòria. 

Els aspirants admesos que s’han presentat a les proves són els següents: 

1 41645641R 
2 41632367K 
3 41631488Q 
4 41677725T 
 

En primer lloc es comprova la identitat dels aspirants i es donen les instruccions 
necessàries pel desenvolupament de les proves. 

PROVES DE SELECCIÓ: 

SORTEIG 

DNI 
41645641R 
41632367K 
41631488Q 
41677725T 
 

 

 



Es classifiquen els següents aspirants que han sortit del sorteig públic. 

Els 2 candidats per sorteig són els següents: 

1- MASFERRER VENDRELL, ALEIX 
2- GARRIGA BLANCO, ERIC 

Els candidats adjudicats per sorteig com a reserva per si algun candidat falla són els 
següents: 

1- PUIG SASERAS, ALBA 
2- GASCONS OTÍN, NIL 

Per tot això el Tribunal dóna per acabat el procés de selecció i proposa, per a la 
selecció de 2 joves de 16 a 20 anys per treballar a la brigada jove, mitjançant contracte 
temporal per circumstàncies de de producció, en règim laboral temporal, els següents 
candidats: 

Juliol: 

1- MASFERRER VENDRELL, ALEIX 
2- GARRIGA BLANCO, ERIC 

Agost: 

1- DESERT 

I com a reserva els següents candidats: 

1- PUIG SASERAS, ALBA 
2- GASCONS OTÍN, NIL 

I s’estén la present, essent les 13:00 hores del mateix dia, la qual signen en prova de 
conformitat els membres del Tribunal, de la qual cosa dono fe com a secretària. 

 

Vidreres, 27 de juny de 2022 

 

Joan Castillo Salinas, president del Tribunal Jordi Pagès Bas, vocal del Tribunal 

 

 

 

 

 

Quim Soler Subils, vocal del Tribunal 
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