QUALIFICACIONS EXAMEN PRÀCTIC DE LA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS
TÈCNICS INFORMÀTICS.
Fase d’oposició
Tercer exercici: Consisteix en la realització de dos exercicis pràctics relacionats amb
les funcions inherents al lloc de treball i amb el temari annex. Cada exercici pràctic
té una valoració de 7,5 punts i s’ha d’obtenir un mínim de 3,75 punts en cada exercici
per a superar aquesta prova pràctica que té caràcter eliminatori. Primer s’ha procedit
a corregir la primera prova i si es superava, a corregir la segona. Els resultats han
estat els següents:

Nº
1
2
3
4
5

DNI
***133***
***869***
***685***
***177***
***894***

COGNOMS, NOM
Gómez Padilla, Amanda
Julián Duran, Fernando
Llorens Navarro, Joan
Medina Villena, Ana Isabel
Nin Bages, Aleix

RESULTATS
PRIMERA
PART
Renúncia
No apte
No apte
No apte
No apte

El Tribunal dona per conclosa aquesta borsa de treball, d’acord amb la base VIII, 2)
fase d’oposició, on s’especifica que per superar la prova pràctica i passar a l’entrevista
s’ha d’obtenir un mínim de 3,75 punts en cada exercici d’amdues proves que tenen
caràcter eliminatori, ja que no hi ha cap aspirant aprovat, en conseqüència la
convocatòria de la borsa de treball d’auxiliar tècnic informàtic queda declarada
deserta.
S’admetran peticions de revisió d’exàmens fins el dia 28 de juny de 2019 a les 11
hores, prèvia petició telefònica al 977.24.45.79.
El president del Tribunal proposa la publicació al tauler d’anuncis i a la web de la
Corporació del resultat de la prova pràctica del tercer exercici i la declaració conforme
la borsa d’auxiliar tècnic informàtic queda deserta.
Tarragona, a data de signatura electrònica
El secretari del tribunal
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