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ANUNCI 
 

REVISIÓ EXAMENS I RESULTATS DE L’ENTREVISTA DE LA FASE D’OPOSICIÓ DE LA 

BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS TÈCNICS INFORMÀTICS 

 

A les 10:30 hores del dia 5 de desembre de 2019, el Tribunal constituït de la Borsa de 

treball d’auxiliars tècnics informàtics, procedeix a la revisió, amb l’interessat, de la única 

petició de revisió d’examen sol·licitada de l’aspirant senyor David Brunet Reina. 

 

Els membres del tribunal procedeixen a la revisió i explicació de cadascuna de les 
preguntes realitzades amb els barems corresponents a cadascuna d’elles. L’interessat fa 

una sèrie de preguntes que consten a l’acta, a les quals se li dona resposta a la majoria 

d’elles que afecten directament a la seva prova. Respecte a les altres preguntes, s’indica 

que les pot presentar per escrit, i se li contestarà, i, al seu cas, tindrà dret als recursos 

corresponents que s’indiquin.  Finament, el Tribunal es ratifica en la qualificació total 

atorgada a l’aspirant en els seus exercicis. 
 

Seguidament es procedeix a realitzar les 4 entrevistes als aspirants que han superat el 

tercer exercici, d’acord amb el guió de preguntes i el barem prèviament aprovat pel 

Tribunal. Aquestes entrevistes tenen caràcter eliminatori, i seran eliminats els aspirants 

que no arribin a 2,5 punts. 
 

El resum de les qualificacions de les entrevistes, per ordre de qualificació, és la següent: 

 

Nº  DNI COGNOMS, NOMS  

Qualificació 

part 
primera 

(màxim 
7.5p, 

mínim 
3,75) 

Qualificació 

part segona 
(màxim 7.5p, 

mínim 3,75) 

Qualificació 

total (15 
punts) 

Qualificació 

finalitzada la 
revisió 

d’examen 

Qualificació 
Entrevista 

1 ***1193** BRUNET REINA, DAVID 4,09 4,33 8,43 8,43 2,75 

2 ***6549** LÓPEZ SERRA, JOAQUÍN 5,17 5,67 10,83 10,83 4,5 

3 ***8072** MARTÍ GALLOFRÉ, MARTÍ 3,86 3,83 7,7 7,7 No apte 

4 ***8946** NIN BAGES, ALEIX 5,08 5,17 10,24 10,24 2,75 

 

 
Així les qualificacions globals de la fase d’oposició dels aspirants que l’han aprovat, per 

ordre de puntuació, és la següent: 

 

 

Nº  DNI COGNOMS, NOMS  

Qualificació 

part primera 
(màxim 

7.5p, mínim 
3,75) 

Qualificació 
part segona 

(màxim 7.5p, 

mínim 3,75) 

Qualificació 
total (15 

punts) 

Qualificació 
finalitzada 
la revisió 

d’examen 

Qualificació 
Entrevista 

Qualificació 
Total Fase 

Oposició 

1 ***6549** LÓPEZ SERRA, JOAQUÍN 5,17 5,67 10,83 10,83 4,5 15,33 

2 ***8946** NIN BAGES, ALEIX 5,08 5,17 10,24 10,24 2,75 12,99 

3 ***1193** BRUNET REINA, DAVID 4,09 4,33 8,43 8,43 2,75 11,18 
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Els aspirants que han aprovat la fase d’oposició, d’acord amb el que preveu la base 3,  
podran presentar la documentació dels mèrits ordenada corresponent als serveis 

prestats i cursos, formació i seminaris fins el dia 12 de desembre de 2019 a les 12:00 

hores.  

 

El Tribunal es reunirà el dia 13 de desembre de 2019 per valorar els mèrits presentats i 

formar la qualificació global de cada aspirant aprovat que serà la suma de les qualificacions 
obtingudes en la fase de l’oposició i de concurs. 

 

 

Tarragona a data de signatura electrònica 

 
El president del tribunal i secretari de la corporació  
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