
 

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: 09/05/2018

Acta núm.: 2

ACTA DE REALITZACIÓ DE LA PROVA PRÀCTICA (SEGON EXERCICI)

Reunits a les 9:00 en la Sala de Reunions del  l’edifici  municipal  ubicat a Plaça Sant Telm, 
núm.5, 8a planta els integrants del Tribunal Qualificador, que són:

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

Constituït  el  Tribunal  Qualificador es prepara el  cas pràctic.  De conformitat  amb les bases 
reguladores de la convocatòria de l'esmentat procés selectiu, la qualificació d’aquest supòsit 
pràctic serà de 0 a 20 punts, sent necessari obtenir una qualificació de 10 punts per a superar 
la prova.  

L’exercici consistirà a redactar un informe tècnic sobre la comprovació dels continguts mínims 
d’un  projecte  per  a  la  llicència  d’apertura  d’un  restaurant,  així  com  del  compliment  de  la  
normativa de competència municipal que li és d’aplicació, condicions de funcionament de les 
instal·lacions, condicions de salubritat i higiene, normativa de prevenció de la contaminació i 
qualitat ambiental i normativa sobre instal·lacions en locals de pública concurrència.

A les 10:00 h es crida a l’aspirant per a la realització de l’exercici, i se l’informa que disposarà  
d’un màxim de 2 hores per a la seua realització. El President l’informa que es valorarà, a més 
dels coneixements, la claredat i l’ordre d’idees, la qualitat de l’exposició escrita i la capacitat de  
síntesi dels candidats. 

Havent finalitzat l’exercici, i sent les 12:15 hores, el Tribunal acorda realitzar la lectura pública 
de l’exercici. 

Finalitzada la lectura pública del  mateix, el  Tribunal acorda que el  resultat del  mateix és el 
següent:

DNI PUNTUACIÓ

20248185C 17

Vistos els resultats del primer i segon exercici, la puntuació final de la FASE D’OPOSICIÓ és la 
següent: 

 



 

DNI 1er exercici 2on exercici PUNTUACIÓ TOTAL FASE OPOSICIÓ

20248185C 5,78 17 22,78

L’aspirant  disposa  de  3  dies  hàbils  des  de  la  publicació  d’aquesta  acta  per  a  presentar  
reclamacions. Posteriorment, aquest Tribunal acorda: 

1. Publicar el resultat del segon exercici i de la puntuació total de la fase d’oposició. 

2.  L’aspirant ha de presentar en el termini de 5 dies hàbils, a partir de la publicació en el 
tauler  d’anuncis  de  la  Seu  Electrònica  d’aquesta  acta,  els  documents  compulsats 
acreditatius dels mèrits i experiència al·legats i especificats en aquestes bases.

3. Convocar als membres del Tribunal a la Sala de Reunions de l’edifici municipal ubicat a  
Plaça Sant Telm, núm.5, per al dia 21 de maig de 2018 a les 09.00 hores, per a la valoració  
dels mèrits de la Fase de Concurs. 

 

El president aixeca la sessió a les 13:15 h, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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