
 

CARRER DE LES COQUES, 3 – 43003 TARRAGONA -  TEL. 977 24 45 00 – FAX 977 24 45 13 – e-mail: cctarragones@altanet.org 

 
1 

 

QUALIFICACIONS EXAMEN DE LA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR TÈCNIC 
INFORMÀTIC. 
 
 
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. El contingut, 
característiques i forma de realització queda a judici de la comissió de valoració. En 

aquest exercici es valoren les habilitats i destreses de les persones aspirants en 
tasques pròpies del lloc de treball. Així com la capacitat de raciocini, la sistemàtica 
en el plantejament i formulació de conclusions i el coneixement i adequada aplicació 
dels continguts teòrics. La durada mínima per a la realització d’aquesta prova és de 
dues hores. El tribunal té competència per determinar la durada màxima. 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.  
 
 

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) 

1 ***0765** BROTONS NIETO, GONÇAL no apte  no apte  no apte  

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

3 ***8593** CAMBRODÍ ARRUFAT, FRANCESC no apte  no apte  no apte  

4 ***0980** DEOSDAD ARQUES, ADAM no apte  no apte  no apte  

5 ***2906** GALLARDO GONZÁLEZ, DAVID no apte  no apte  no apte  

6 ***6853** LLORENS NAVARRO, JOAN no apte  no apte  no apte  

7 ***6549** LÓPEZ SERRA, JOAQUÍN 5,17 5,67 10,83 

8 ***8072** MARTÍ GALLOFRÉ, MARTÍ 3,86 3,83 7,7 

9 ***1775** MEDINA VILLENA, ANA ISABEL no apte  no apte no apte  

10 ***8946** NIN BAGES, ALEIX 5,08 5,17 10,24 

 
 
S’admetran les peticions de revisió d’exàmens fins el dia 4 de desembre de 2019 a 
les 12:00 hores, prèvia petició per correu electrònic a la següent adreça: 
cctarragones@tarragones.cat. 
 
Les revisions es faran a partir de les 10:00 hores del dia 5 de desembre de 2019, 
per ordre de petició, comunicant-se l’hora de la revisió per correu electrònic a cada 
aspirant que ho sol·liciti. 
 
S’indica als aspirants que les entrevistes tindran lloc el proper dia 5 de desembre a 
partir de les 11:00 hores a la seu del Consell Comarcal del Tarragonès (Carrer de les 
Coques, 3. Tarragona), per ordre alfabètic d’aspirants aprovats.  
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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 convocatòria de 
l’hora de les entrevistes.  
 
Tarragona, a data de signatura electrònica 
  
El secretari del tribunal    
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