
 

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: 18/07/2018

Acta núm.: 2

ACTA DE REALITZACIÓ DE LA PROVA PRÀCTICA ESCRITA (SEGON EXERCICI)

Reunits a les Sala de reunions de l’edifici Pirulí, ubicat a Plaça Sant Telm, núm. 5, 8a planta els 
integrants del Tribunal Qualificador, que són:

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

Constituït  el  Tribunal  Qualificador  es  prepara  el  cas  pràctic  escrit  (segon  exercici).  De 
conformitat  amb les bases reguladores de la convocatòria de l'esmentat  procés selectiu,  la 
qualificació  d’aquest  supòsit  pràctic  serà  de  0  a  10  punts,  sent  necessari  obtenir  una 
qualificació de 5 punts per a superar la prova.  

L’exercici consistirà en realitzar càlculs de amidaments de una secció constructiva facilitada de 
sanejament; concretament caldrà resoldre volum de excavacions, terres sobrants i formigó.

A les 10:00 h es crida als aspirants per a la realització de l’exercici, i se l’informa que disposarà 
d’un màxim de 1 hora per a la seua realització. El President informa de les especificacions de la 
convocatòria, per la que  es valorarà la capacitat de l´aspirant per a la resolució efectiva, la  
correcció en els càlculs i l´ordre adequat entre els diferents elements a valorar, en una gestió d
´obra o de desenvolupament de Projecte.

Havent finalitzat l’exercici, i sent les 12:30 hores, el Tribunal acorda que el resultat del mateix és 
el següent:

DNI PUNTUACIÓ

19006348-E 5

18996777-L 6

 



 

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 del segon exercici d’acord amb la taula que figura en l’acta.

2. Convocar als aspirants,  per  al  tercer exercici,  PROVA PRÀCTICA DE CAMP, que 
tindrà lloc:

Dia: 25 de juliol de 2018

Hora: 9:00 h

Lloc: Es convoca als aspirants a la porta de la pista de Atletisme, al C/ Dauradors

El president aixeca la sessió a les 12:30 h, de la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.
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