
 

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: 25/07/2018

Acta núm.: 3

ACTA DE REALITZACIÓ DE LA PROVA PRÀCTICA DE CAMP (TERCER EXERCICI)

Reunits  a les 8:30  a la porta de la pista de Atletisme, al  C/ Dauradors, 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  de  camp (tercer  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 ha consistit en el següent enunciat:

De acuerdo al tramo de vial mostrado por el tribunal, se necesita disponer de las mediciones de  
los elementos que lo conforman. Por ello, debe realizarse croquis y listado de mediciones de:

 pavimentos, suponiendo que todas las aceras son de un sólo tipo (hormigón impreso: 
inclusive pasos de cebra)

 instalaciones y servicios (en caso de falta de certeza visual puede realizarse 
estimación)

 mobiliario, arquetas y todos los elementos del vial que en definitiva correspondan a 
definición del mismo, de titularidad municipal

A les 9:00 h es crida als aspirants per a la realització de l’exercici, i se l’informa que disposarà 
d’un màxim de 2 hores per a la seua realització. 

Havent finalitzat l’exercici, i sent les 13:00 hores, el Tribunal acorda que el resultat del mateix és 
el següent:

 



 

DNI PUNTUACIÓ

19006348-E 8,70

18996777-L 5,90

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

DNI 1er exercici 2on exercici 3er exercici
PUNTUACIÓ TOTAL 

FASE OPOSICIÓ

19006348-E 5,27 5,00 8,70 18,97

18996777-L 6,80 6,00 5,90 18,7

Els aspirants disposen 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.  Els aspirants han 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 7 de agost de 2018 a les 10.00 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 Secretari, estenc aquesta acta.
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