
 

ACTA REALITZACIÓ SEGON EXERCICI FASE OPOSICIÓ 
PROCÉS  SELECTIU  PER  A  LA  CONSTITUCIÓ  D’UNA 
BORSA DE TREBALL D'EDUCADORS SOCIALS 

Núm. acta: 3/2017
Data: 21/06/2018
Hora d’inici: 8:30
Hora finalització: 13:30h
Lloc: Serveis Socials (reunió tribunal) i  al Centre Vinalab (realització del segon 

exercici de la fase oposició)

Assistents: 

Presidenta:  Ana Puchol Trillo, treballadora social de la Corporació

Secretària: Vanessa Arnau Miralles, treballadora social de la Corporació

Vocals:    

M. José Barreda Llombart, tècnic mitjà Medi Ambient de la Corporació

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

Lucía Nieto González, educadora social de l'Ajuntament de Benicarló

Assessor: Antonio Valanzuela Figols, pedagog de la Corporació

ORDRE DEL DIA

Preparació exercicis

Realització del segon exercici de la fase oposició

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El tribunal es reuneix a les 8:30 h a les dependències dels Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Vinaròs per preparar el segon exercici de la fase d’oposició.  S'acorda que consistirà en dos 
casos pràctics i que els opositors disposaran d'una hora i mitja per a la realització de la prova.

A les 10.00h, al Centre Vinalab es crida els aspirants, dels quals compareixen els següents: 

1 73392889-G
2 20465865-M
3 73387650-D
4 73396928-H
5 18929626-M
6 73383995-B
7 20485413-A

 



 

8 46236772-X

Seguidament, la presidenta explica en què consistirà aquest segon exercici de la fase oposició.

Es comunica als aspirants que disposen de 90 minuts per a la realització de l'exercici i s'acorda  
que es lliurarà l'examen a les 11.40 hores.

 

Seguidament, el tribunal es reuneix per a la correcció i puntuació del segon exercici, el resultat 
de la qual és el següent: 

DNI Nota
73392889-G 7,5
20465865-M 9
73387650-D 6,5
73396928-H 6,5
18929626-M 4
73383995-B 7,5
20485413-A 6,5
46236772-X 5,5

ACORDS:  

Primer:  Aprovar el resultats del segon exercici de la fase d’oposició conforme amb la taula 
que figura en l’acta.

Segon: Donar  per  finalitzada  la  fase  d'oposició  i  constituir  la  llista  d'aspirants  que  l'han 
superada, i que, per ordre de puntuació, queda de la següent manera:

DNI Nota
20465865-M 15,67
73383995-B 14,67
73392889-G 14,58
20485413-A 13,25
73387650-D 12,83
73396928-H 12,25
46236772-X 10,75

Tercer:  Convocar els aspirants que han superat la fase d’oposició perquè en el termini de 5 
dies hàbils comptats a partir de la publicació d'aquesta acta en el tauler d’anuncis de la Seu 
Electrònica  Municipal,  presenten  els  documents  compulsats  acreditatius  dels  mèrits  i 
experiència al·legats,previstos en la fase de concurs.

Quart:  Convocar el  tribunal a les 9.00 hores del  dia 10 de juliol  a  les dependències dels 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Vinaròs per a procedir a la valoració dels mèrits de la fase 
de concurs.

Cinqué:  Publicar  els  resultats  d'aquesta  acta  en el  Tauler  d’Edictes,  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. 

El president alça la sessió a les 13.30h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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