
 

ACTA

Procés  selectiu:   Convocatòria  constitució  borsa  treball  de  Tècnic/a  Ajudant  d’Obres  i 

Serveis

Publicació convocatòria: BOP núm. 45, de data 14/04/2018 

Data de la sessió: 12/07/2018

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I REALITZACIÓ DEL PRIMER EXERCICI

Núm.: 1

Data: 12/07/2018

Hora d’inici: 08:30 h, en convocatòria de Constitució del Tribunal

Hora finalització: 13:00 h

Lloc  del  primer  exercici:  Saló  de  Plens  de  l’Ajuntament  (segona  planta),  situat  a  la  Pl. 
Parroquial, núm. 12 de Vinaròs. Un cop cridats els aspirants, es canvia a sala de la primera 
planta per motius de agenda.

Assistents: 

Presidenta:Maria Carmen Redó Solanilla

Vocals: 

José Ventura Gascón, delineant de la Corporació

Alejandro Arroyo Escrig, enginyer tècnic industrial de la Corporació

José Carlos Ávila Itarte, tècnic ajudant informàtic de la Corporació.

Secretari: Josep Miquel Forner, enginyer tècnic d’obres públiques 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

Gilabert Cuenca, Juan José

Ribes Barrera, Néstor

Romeu Sarciat, Ángel

A continuació es procedeix a lliurar als opositors el qüestionari tipus test i se’ls informa que 
disposaran de 90 minuts per a la seua realització.

Havent finalitzat el primer exercici i sent les 12:15 hores, el Tribunal es reuneix per tal d’avaluar 
el primer exercici. 

D’acord  amb l’apartat  9.1  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

20481746-Q 4,73

19006348-E 5,27

18996777-L 6,80

 



 

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 ESCRITA, que 
tindrà lloc:

Dia: 18 de juliol de 2018

Hora: 10:00 h

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

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

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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