
CONVOCATÒRIA D’UNA BORSA DE TREBALL
AUXILIAR ADMINISTRATIU

ACTA DE VALORACIÓ 

Identificació de la sessió

Núm.: 5
Data: 24 d’octubre de 2017
Lloc: Sala de Plens – Ajuntament de Constantí (Carrer Major, número 27 – Constantí)

Membres del Tribunal qualificador

Presidenta:
Ventura Gallart Segalà

Vocals:
Carlos Rodríguez Sánchez de Prados
Griselda Fosch Besch

Secretària:
Montserrat Franquès Gil

Assisteix  com assessora  de l’expedient  la  sra.  Celia  Maria  Villa  Sánchez,  tècnica  de 
Recursos Humans de l’Ajuntament de Constantí.

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Desenvolupament del segon exercici: prova pràctica, amb resultats. 
3. Ratificació de l’acta pels membres del Tribunal qualificador

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Els membres del Tribunal qualificador aproven per unanimitat l’acta de constitució de la 
sessió anterior.

2. Desenvolupament del segon exercici: prova teòrica, amb resultats

Essent les 9.10 hores es dona inici a la prova pràctica prevista a les bases que regeixen 
la convocatòria, convocant-se a aquells aspirants admesos en el procés de selecció, i que 
han superat la prova teòrica.
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L’aspirant amb DNI 8547-V, ha sol.licitat al tribunal la realització de la prova pràctica de 
forma oral, per impediment físic. Adjuntant a la sol·licitud l’informe mèdic corresponent.

El  tribunal  valorada  la  petició  ha acordat  que  l’aspirant  realitzi  la  prova  en  una  sala 
independent, a la mateixa hora que la resta d’aspirants, i que el seu exercici oral serà 
registrat  mitjançant  una  gravadora.  Serà  la  gravació  de  l’exercici  sobre  la  que  es 
realitzarà la valoració. 

Es procedeix a realitzar el cridament dels aspirants, presentant-se els següents:

DNI 

6300-C

5277-Y

8694-B

1973-W

5553-G

9623-S

3583-K

8547-V

Essent les 10:40 hores es dona per finalitzada la prova. Els aspirants queden convocats 
per la lectura dels seus exercicis en el horari següent:

HORA DNI

11:30 8547-V

11:45 9623-S

12:00 3583-K

12:15 8694-B

12:30 5277-Y

12:45 1973-W

13:00 5553-G

13:15 6300-C

Posteriorment  el  tribunal  procedeix  a  la  valoració  de  la  mateixa,  amb  els  següents 
resultats:

DNI QUALIFICACIÓ

8547-V NO SUPERADA

9623-S NO SUPERADA

3583-K NO SUPERADA

8694-B NO SUPERADA

5277-Y 11,5

1973-W NO SUPERADA

5553-G 11,25

6300-C 11,5



D’acord amb les bases que regeixen la convocatòria per superar aquesta prova calia que 
els aspirants obtinguessin una qualificació mínima de 10 sobre 20 punts. Aquesta prova 
te establert  caràcter  eliminatori  i  per tant  únicament passen a la fase de concurs els 
següents. 

DNI

5277-Y

5553-G

6300-C

El tribunal seguirà amb les seves actuacions el mateix dia 24 d’octubre de 2017, a les 16 
hores a la sala de reunions del departament de secretaria de l’edifici de l’Ajuntament. 

3. Ratificació de l’acta pels membres del Tribunal qualificador.

En  prova  de  conformitat,  signen  aquest  document  en  el  lloc  i  la  data  indicats  a 
l’encapçalament.

Ventura Gallart Segalà Montserrat Franquès Gil
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