ACTA DE REALITZACIÓ DEL SEGON EXERCICI

José Carlos Ávila Itarte ( 1 de 2 )
Auxiliar Informàtic
Data Signatura : 15/10/2019
HASH: 6f5f43ccae7b9874b2a4d2159ec6b04f

Procés selectiu: Convocatòria borsa de treball auxiliar tècnic informàtica

Núm.:

3/2019

Data:

14-10-2019

Hora d'inici:

8:30

Hora finalització:

13:30

Lloc:

Despatx Recursos Humans i Sala de reunions planta baixa Ajuntament

Assistents:
President/a:
Vocals:

Núria Abella Calduch, tècnica de gestió
César Mones Valanzuela, enginyer informàtic
Alejandro Arroyo Escrig, enginyer tècnic industrial
M. Josep Arayo Solà, tècnica lingüística

Secretari/ària:

José C. Àvila Itarte, ajudant informàtic

1. Constitució tribunal.
2. Reclamació Sr. NF, D, amb DNI ***4583** (E-RC-16153, 08/10/2019)
3. Realització del segon exerici (supost pràctic escrit)
4. Resultats fase oposició
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La presidenta obre la sessió i es constitueix el tribunal, a les 8:30h, en el despatx de Recursos
Humans.
Seguidament, es prepara el contingut del segon exercici.
A continuació, es resol la reclamació del Sr. NF, D, amb DNI ***4583** (E-RC-16153,
08/10/2019), que sol·licita poder realitzar el primer examen de la fase d’oposició en una altra
data ja que es va equivocar de dia i no va poder assistir, en el sentit de desestimar-la d’acord
amb el que senyalen les bases de la convocatòria (base 8, paràgraf primer) i l’art. 17.3 del
Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció,
provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.
A les 10:00h, es crida als aspirants per a la realització de l'exercici.
A continuació, s’explica el contingut de l’exercici, les instruccions per garantir l’anonimat dels
aspirants i els comunica que tenen 1 hora i 30 minuts per a fer l’exercici.
L'exercici comença a les 10:10h i finalitza a les 11:40h. A continuació es corregeixen els
exàmens i, un cop finalitzada aquesta, s’identifiquen els aspirants.
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Data Signatura : 15/10/2019
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ORDRE DEL DIA

Els resultats del segon exercici són els següents:

ASPIRANT
P S, IJ
J V, A
A P, A

DNI
***8974**
***0285**
***7381**

NOTA SEGON
EXERICI
5,50
9
5

El resultat de la fase d’oposició és el següent:

ASPIRANT
DNI
P S, IJ
***8974**
J V, A
***0285**
A P, A
***7381**

NO TA
PRIMER
EXERCICI
7,11
6,33
5,67

NOTA
SEGON
TOTAL FASE
EXERICI
OPOSICIÓ
5,50
12,61
9
15,33
5
10,67

ACORDS:
Primer: Desestimar la reclamació del Sr. NF, D, amb DNI ***4583** (E-RC-16153, 08/10/2019),
d’acord amb el que senyalen les bases de la convocatòria (base 8, paràgraf primer) i l’art. 17.3
del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció,
provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.
Segon: Aprovar els resultats del segon exercici d’acord amb la taula que figura en l’acta i
atorgar als aspirants un termini de 3 dies hàbils per formular reclamacions.
Tercer: Aprovar els resultats de la fase d’oposició d’acord amb la taula que figura en l’acta i
comunicar als aspirants que han superat la fase d’oposició que disposen d’un termini de 5 dies
hàbils a partir de la publicació en el tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal per a
presentar els documents compulsats acreditatius dels mèrits i experiència al·legats i
especificats en la base 9.2.

Quint: Publicar aquesta acta al Tauler d’Edictes i pàgina web (apartat oposicions), tot
assenyalant que contra els acords del tribunal els interessats podran interposar recurs d’alçada
davant de l’Alcalde, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquesta acta.
La presidenta aixeca la sessió i a les 13:30h , de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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Quart: Convocar els membres del tribunal el dia 22-10-2019, a les 8:30h, al despatx de
Recursos Humans per a la valoració de la fase de concurs.

