
 

ACTA

Procés  selectiu:   Convocatòria  constitució  borsa  treball  d’Enginyer  tècnic 
industrial 

Publicació convocatòria: BOP núm. 27, de data 03/03/2018 

Data de la sessió: 03/05/2018

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I REALITZACIÓ DEL PRIMER EXERCICI

Núm.: 1

Data: 03/05/2018

Hora d’inici: 08:30 h

Hora finalització: 13:00 h

Lloc:  Saló  d’actes  antiga  Casa  de  la  Cultura,  planta  baixa  (CEFIRE),  Av.  Llibertat,  sense 
número

Assistents: 

President: Alejandro Arroyo Escrig

Vocals: 

Jordi Tolosà Bel, tècnic mitjà en noves tecnologies de la Corporació

M.Carmen Redó Solanilla, tècnica d’administració general de la Corporació

Josep Miquel Forner, enginyer tècnic d’obres públiques de la Corporació

Secretària: M.José Barreda Llombart, tècnica mitjana de medi ambient de la Corporació

ORDRE DEL DIA

1. Constitució tribunal. 

2. Realització primer exercici. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El President obre la sessió i es constitueix el tribunal. 

Seguidament, es prepara el contingut de l’exercici. 

A les 11:00 h es crida als aspirants per a la realització de l'exercici, dels quals compareixen:

 



 

 

COGNOMS I NOM

Aragüete Fontanet, Ramón

Burriel Palau, David

Ferrer Galindo, Jesús

Ortiz Mancheño, Patricia

Palau Tárrega, Hugo Ignacio

Pérez Segarra, Emma

Sanchís Altava, Ferran

A continuació es procedeix a lliurar als opositors el qüestionari tipus test i se’ls informa que 
disposaran de 50 minuts per a la seua realització.

Havent finalitzat el primer exercici i sent les 12:00 hores, el Tribunal es reuneix per tal d’avaluar 
el primer exercici. 

D’acord  amb l’apartat  8.1  de  les  bases  específiques  per  a  la  constitució  d’aquesta  borsa, 
s’utilitza per a la qualificació la  següent fórmula:

Nota = (A- (E/n-1))  x 10
                   N

A: preguntes encertades

E: preguntes contestades erròniament

n: núm. de respostes alternatives

N= Número total de preguntes vàlides

La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 10 punts, i s’ha d’obtenir una qualificació de 5 punts  
per a superar l’exercici.

El resultat de la qualificació del primer exercici és la següent:

DNI PUNTUACIÓ

73389930N 3,33

20465538T 3,67

18999120Q 4,67

20472095W 2,78

20248185C 5,78

20472661Q 1,89

20246359B 3,11

 



 

A la vista dels resultats, queden eliminats els aspirants que no han obtingut un mínim de 5  
punts.  Els  aspirants  disposen de  3  dies  hàbils  des  de  la  publicació  d’aquesta  acta  per  a 
presentar reclamacions o sol·licitar la revisió de l’examen davant el tribunal de selecció.

Posteriorment, aquest Tribunal acorda:

1. Aprovar els resultats de l’exercici d’acord amb la taula que figura en l’acta.

2. Convocar als aspirants, per al segon exercici PROVA PRÀCTICA, que tindrà lloc:

Dia: 9 de maig de 2018

Hora: 10:00 h

Lloc: Sala de reunions de l’edifici ubicat a Plaça Sant Telm, núm. 5, 8a planta

El president aixeca la sessió a les 13:00 h, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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