Acta Procés selectiu
Unitat:
Descripció:

Data:

Tribunal Qualificador del procés de selecció.
Constitució del Tribunal, realització de la 2a, 3a prova i valoració de mèrits
del procés selectiu per a la provisió, pel torn de promoció interna, d’1
plaça de Tècnic/a Auxiliar Administració Electrònica (Informàtica).
15/07/2019

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
PRIMERA FASE:
1- CONVOCATÒRIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR
A les 8:30 hores es constitueix el tribunal qualificador, amb tots els membres convocats,
al servei de recursos humans (Plaça de la Vila, núm. 1).
Membres del Tribunal Qualificador:
President: (Titular)
Vocal: (Titular)
Vocal: (Titular)
Vocal: (Titular)
Secretària: (Titular)

Alfons Amate Cozar
Joan Martínez Garcia
Vanessa Pérez Moya
Pilar Dolado Visus
Anna Lao López

2- INICI PROVES:
-

Segona prova: Coneixements teòrics ( de caràcter obligatori i eliminatori)

A les 9:30 hores es realitza la crida de l’aspirant al Casal Serra de Galliners de Sant
Quirze del Vallès, requerint acreditació amb el document acreditatiu d’identitat.
Aquest prova consisteix en respondre un qüestionari de 35 preguntes tipus test, amb
respostes alternatives, sobre el contingut del temari que s’especifica en l’annex de les
bases.
La durada màxima per a la realització d’aquesta prova és de cinquanta minuts (50’). La
prova es qualifica de 0 a 7 punts, a raó de 0,20 punts cada resposta encertada, i per
superar-la és necessari obtenir 3,50 punts. Les respostes errònies es valoren
negativament a raó d’1/4 part del valor d’una resposta encertada, és a dir, 0.05 punts.
Les respostes en blanc no són tingudes en compte.
Es presenta la següent persona:
Núm. Registre

NIF / NIE (4
últims dígits)

2019007881

904H

1/3

Es dona inici de la prova a les 09:35 hores i l’aspirant finalitza a les 09:55 hores.
El Tribunal procedeix a la correcció de la segona prova i el resultat és el següent:
NIF / NIE (4
últims dígits)

Preguntes
correctes

Preguntes
incorrectes

Puntuació final
sobre 7 punts

904H

31

4

06,00

Donat que l’aspirant és apte/a podrà realitzar la tercera prova.
-

Tercera prova: Coneixements teòrics-pràctics (de caràcter obligatori i eliminatori)

L’objecte d’aquesta prova és valorar l’aplicació pràctica dels coneixements teòrics de
l’aspirant mitjançant la resolució d’un supòsit pràctic, a escollir d’entre dos proposats pel
tribunal, vinculats a les funcions pròpies de la plaça a proveir, relacionats amb les
matèries que figuren al temari annex a les bases.
El tribunal acorda donar dues hores per la realització d’aquesta prova, d’acord amb els
supòsits proposats i la seva complexitat.
La qualificació total de la prova és de 15 punts, essent necessari obtenir com a mínim
7,5 punts per a superar-la.
El barem de puntuació per a la valoració d’aquesta tercera prova, és el següent:
-

Competència tècnica (7 punts)
Domini de la normativa sectorial (5 punts)
Claredat i ordre de les idees (1,50 punts)
Correcció ortogràfica, presentació i exposició (1,50 punts)

Es presenta la següent persona:
Núm. Registre

NIF / NIE (4
últims dígits)

2019007881

904H

A les 10:30 hores es dona inici d’aquesta prova i finalitza a les 12:30 hores.
El Tribunal procedeix a la correcció de la tercera prova i el resultat és el següent:
NIF / NIE
(4 últims
dígits)
904H

Competència Normativa
tècnica
sectorial
05,00

02,50

Correcció
Claredat i
Puntuació
ortogràfica,
ordre de
final sobre
presentació
les idees
15 punts
i exposició
01,00
01,00
09,50

SEGONA FASE:
3. VALORACIÓ DE MÈRITS
El Tribunal procedeix a la valoració de mèrits de l’aspirant que ha superat totes les
proves anteriors (NIF acabat en 904H) i el resultat és el següent:

Serveis
prestats
Ajuntaments
en lloc de
treball igual
0,5 punts per
any treballat
(màx.2
punts)

Serveis
qualsevol AP
llocs contingut
diferent

Serveis
Cursos
Cursos
ens privats directament altres
contingut
relacionats disciplines
relacionat

0,15 punts per
any
treballat
(màx.0,5
punts)

2,00

0,50

0,10 punts Màxim 2
per
any punts
treballat
(màx.0,5
punts)
0
2,00

Màxim 1
punt

0,20

Per
qualsevol
titulació
superior
relacionada
0,5 punts

Màsters i
postgraus
relacionats

0,50

0

0,25 punts
per cada
títol (màx.
0,5 punts)

Total puntuació mèrits 05,20 punts.
4. QUALIFICACIÓ FINAL
La puntuació final s’ha obtingut sumant les qualificacions obtingudes a la fase d’oposició
i les obtingudes a la fase de concurs de mèrits del procés selectiu i el resultat és el
següent:
NIF / NIE (4
últims dígits)

Segona
prova

Tercera
prova

Mèrits

Puntuació
final

904H

06,00

09,50

05,20

20,70

El Tribunal proposa a la presidenta de la corporació o en qui delegui l’accés a la condició
de funcionari/ària en pràctiques a l’aspirant amb NIF acabat en 904H, ja que ha superat
totes les proves del procés selectiu, per a ocupar la plaça i el lloc corresponent de la
convocatòria.
Es dona per finalitzada la sessió d’avui a les 13:00 h del dia indicat a l’encapçalament.
CPISR-1
C Ana
Lao
Lopez

Firmado
digitalmente
por CPISR-1 C
Ana Lao Lopez
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13:01:44 +02'00'

Anna Lao López
Secretària del Tribunal
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