ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR PROCÉS SELECTIU 1 PLAÇA DE TÈCNIC/A
INFORMÀTICA.
Vilafranca del Penedès, 15 de juny de 2018.
A les 9.00 hores del matí, reunits a la Sala Pau Boada, els membres del Tribunal
Qualificador:
President:

Víctor Laspalas Zanuy, Cap del Servei de Recursos Humans i Organització
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Vocal:

Domènec Martínez Garcia, Cap de Sistemes d’Informació i Noves
Tecnologies de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Vocal:

Lluís Padró Farré, Tècnic del Servei d’Informàtica de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès.

És present com assessora tècnica la senyora Veronica Alejaldre, Tècnica Informàtica
de l'Ajuntament de Canyelles. Ahir dia 14 de juny va tenir lloc a l’edifici municipal de
la Fassina a les 17:00, assistint un total de 8 dels aspirants admesos al procés
selectiu, la realització de la prova pràctica prevista en el punt 6è de les bases
reguladores:
Prova pràctica
La prova pràctica consistirà en respondre algunes qüestions i/o resoldre un o més
casos relacionats directament amb les funcions a desenvolupar, definides a la base
primera i vinculades als coneixements exposats en el temari que figura com Annex a
aquestes bases, a fi i efecte d’avaluar la competència tècnica de la persona candidata.
La puntuació màxima que es podrà obtenir per aquesta prova és de 18 punts,
requerint una puntuació mínima de 9 punts per superar-la.
Es va informar als assistents de les regles i criteris de correcció amb anterioritat a la
seva realització d’acord amb la documentació annexada i se’ls hi va atorgar un
termini de 2 hores per a la seva realització, celebrant-se l’acte sense incidents
destacables. La mateixa consisteix en respondre un total de 80 preguntes tipus test i
3 preguntes de reserva, existint només una resposta correcta o òptima entre les 4
possibles. Per poder prosseguir el procés selectiu és necessari obtenir un mínim de
40 punts en aquest qüestionari. El resultat final del qüestionari s’acabarà valorant
sobre 18 punts tal com s’indica a les bases de la convocatòria.
Es procedeix a la correcció de la mateixa amb les següents puntuacions:
ASPIRANT

NOTA

ANDREU MAS, ELOI
RAGA PUJOL, PAU
SÀBAT BADELL, FRANCESC XAVIER
LLOPIS BLANCO, MARC
TARRIDA CAPDEVILA, JOSEP MARIA

15,63
NA
NA
NA
NA
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NAVAS DIAZ, ÁNGEL
PIJUAN GARCIA, JOAN
MAYANS CORCOLES, ANTONIO

NA
NA
11,52

Es procedeix de manera immediata a la valoració dels mèrits dels aspirants que han
superat la prova pràctica, resultant el següent:
ASPIRANT

EXP LAB

FORMACIÓ

ANDREU MAS, ELOI
MAYANS CORCOLES, ANTONIO

3
0

1,8
1

Sumant entre les dues fases els aspirants el següent:
ASPIRANT

SUMA TOTAL OPOSICIÓ

ANDREU MAS, ELOI
MAYANS CORCOLES, ANTONIO

20,43
12,52

D’acord amb aquests resultats, es convoca a tots 2 aspirants el proper dimarts 19 de
juny a les 9:00 a la Sala Taula Rodona de la Casa de la Vila (C/Cort, 14) de Vilafranca
del Penedès, per tal de realitzar la prova d’avaluació de competències prevista a les
bases del procés selectiu.

Cap de sistemes d'informació
Cap del Servei de Recursos Humans i noves tecnologies

Signat digitalment per
CPISR-1 C VICTOR
LASPALAS ZANUY el
20/06/2018 a les 8:54:38

Signat digitalment per
CPISR-1 C DOMÈNEC
MARTÍNEZ GARCÍA el
22/06/2018 a les 13:07:13

Signat digitalment per
CPISR-1 C LLUÍS PADRÓ
FARRÉ el 22/06/2018 a
les 13:11:37

Victor Laspalas Zanuy

Domènec Martínez Garcia

Lluís Padró Farré
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