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ACTA FINAL DEL PROCÉS PER A LA PROVISIÓ DE 2 LLOCS 
D’ADMINISTRATIU/VA ADSCRITS AL SERVEI D’EDUCACIÓ I CULTURA. 

 
 

El passat 25 de juliol a les 11h, a la sala Taula Rodona, va tenir lloc la prova 
d’avaluació de competències, amb l’assistència de tres de les quatre candidates del 

procés. En concret, la sra. Imma Mateo-Aparicio va comunicar uns dies abans al 
servei de Recursos Humans, la seva decisió d’abandonar el procés. 
 

 
La prova consisteix en la realització d’un test psicotècnic per avaluar les 

competències de les aspirants. Per fer el test psicotècnic disposen de 45 minuts. La 
prova finalitza sense cap incident. 
 

Per poder complementar els resultats de la prova psicotècnica es convoca a les tres 
aspirants, el divendres 2 d’agost a l’Escorxador, per a realitzar l’entrevista tal i com 

preveuen les bases reguladores del procés.   
 
 

Previ a la realització de les entrevistes, la sra. Gemma Illescas Fernàndez decideix 
també abandonar el procés. 

 
Per tant, una vegada realitzades les entrevistes, els resultats de la prova 
d’avaluació de competències són els següents: 

 
 

COGNOMS I NOM PUNTUACIÓ 

DELRIU BELMA, EVA 5 

GONZALEZ VILLENA, OLIMPIA 4 

 
El mateix divendres 2 d’agost, la Junta de Mèrits procedeix a realitzar la valoració 
de mèrits segons la documentació presentada per les aspirants, sent aquest el 

resultat: 
 

COGNOMS I NOM PUNTUACIÓ 
VALORACIÓ 

MÈRITS 

DELRIU BELMA, EVA 4,10 

GONZALEZ VILLENA, OLIMPIA 5,20 

 

 
Una vegada finalitzades totes les fases del procés es procedeix a realitzar la suma 
de les puntuacions obtingudes en les mateixes, sent aquest el resultat final: 

 

COGNOMS I NOM PUNTUACIÓ 

FINAL 

DELRIU BELMA, EVA 21,47 

GONZALEZ VILLENA, OLIMPIA 18,12 
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Finalitzat doncs el procés, la Junta de Mèrits proposa a la sra. Eva Delriu Belma per 

ocupar el lloc d’administrativa del servei de Cultura i a la sra. Olímpia Gonzàlez 
Villena per ocupar el lloc d’administrativa del servei d’Educació. 

 
 

I sense cap altra qüestió es dóna per finalitzada la sessió, de la qual s’estén aquesta 
acta que signen el president i membres de la Junta de Mèrits. 
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