
ANUNCI 

DE LA RESOLUCIO D’AL·LEGACIONS I RESULTATS DEFINITIUS DEL SEGON EXERCICI, 

PRÀCTIC, 27 DE MARÇ, DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMIENT 

D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL ADMINISTRATIU. 

 

Pel present anunci, d’acord amb l’acta del tribunal de 26 d’abril, es dona publicitat als 

acords adoptats pel tribunal, una vegada feta la revisió de les al·legacions presentades per 

les persones aspirants els tres dies següents a la publicació dels resultats provisionals de  

l’exercici: 

 

1r) Estimar les al·legacions següents i modificar les puntuacions: 

 

Reg. Entr. núm 5623 Aspirant 3898F “Revisiòn de las dos partes en que consistía el 

examen realizado el 27 de marzo de 2021.” 

El Tribunal estima que el contingut de la resolución del segon supòsit práctic del aspirant es 

susceptible de obtindre 0,25 de punt més de qualificació, aconseguint un total de 2,5 punts 

en la PART A) DOS SUPÒSITS PRÀCTICS DEL TEMARI. Com l’aspirant té una nota de 2,5125 

punts en la PART B) DOS PROVES PRÀCTICS D’APLICACIONS INFORMÁTIQUES, aquesta 

resolució té com a efecte que l’aspirant pot passar a la fase de concurs amb una puntuació 

en aquesta prova de 5,01 punts.  

 

 

2n) Desestimar les al·legacions següents pels motius que s’indiquen i mantindre les 

puntuacions: 

 

Reg. entr. 5534 Aspirant 5913X “Solicito una revisión de examen (preferentemente la 

parte teórica) a fin de poder obtener las 0,025 centésimas para la inclusión en la bolsa de 

administrativos” 

El Tribunal estima que, una vegada repassada la puntuació obtinguda en la PART A) DOS 

SUPÒSITS PRÀCTICS DEL TEMARI, al deixar totalment en blanc totes les respostes del 

supòssit pràctic 1, la nota obtinguda al supòssit pràctic 2 no ès suficicent per a compensar 

el conjunt de l’exercici, per la qual cosa no es pot modificar a l’alça la puntuació de aquesta 

part de la prova. 

 

Reg. entr. 5552 Aspirant 4302S “Pregue que em sigan revisades les notes dels dos casos 

pràctics, en especial la primera part, la teórica, on crec que em meresc més de la 

puntuació que m’ha posat el tribunal.” 

El Tribunal estima que, una vegada repassada la puntuació obtinguda en la PART A) DOS 

SUPÒSITS PRÀCTICS DEL TEMARI, les huit respostes dels casos redactades per l’aspirant es 
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troben incompletes i, a més a més, hi ha respostes incorrectes en les preguntes 2) 3) i 4) 

del segon supòsit pràctic, per la qual cosa no es pot modificar a l’alça la puntuació de 

aquesta part de la prova. 

 

 

Reg. entr. 5580 Aspirant 1138R “Siga revisada la puntuacio (part A) Supòsist pràctics) per 

tal de poder superar la fase, si ho consideren oportu.”                    

El Tribunal estima que, una vegada repassada la puntuació obtinguda en la PART A) DOS 

SUPÒSITS PRÀCTICS DEL TEMARI, les huit respostes dels casos redactades per l’aspirant es 

troben incompletes i faltes de fonamentació i, a més a més, hi ha respostes incorrectes en 

les preguntes 2) i 3) del segon supòsit pràctic, per la qual cosa no es pot modificar a l’aça la 

puntuació de aquesta part de la prova. 

 

Reg. entr. 5618 Aspirant 4302S “Pregue em siga revisada la nota de la part teorica-

práctica, on crec que em meresc més de la puntuació (1,5) que m´ha posat el tribunal, on 

podia haver-me allargat meƴs en les respostes, però no hi havia temps per respondre les 

dues parts. “ 

El Tribunal estima que, una vegada repassada la puntuació obtinguda en la PART A) DOS 

SUPÒSITS PRÀCTICS DEL TEMARI, les huit respostes dels casos redactades per l’aspirant es 

troben incompletes i, a més a més, hi ha respostes incorrectes en les preguntes 2) 3) i 4) 

del segon supòsit pràctic, per la qual cosa no es pot modificar a l’alça la puntuació de 

aquesta part de la prova. 

 

Reg Entr 5619 Aspirant 2599J “Solicito copia de mi examen así como de los casos 

prácticos resueltos y  los criterios de valoración utilizados para la corrección del mismo.” 

El Tribunal estima que, una vegada repassada la puntuació obtinguda en la execució de les 

proves informátiques, és correcta ja que en tractament de textos tan sols ha tret 4 ìtems 

complets dels 10, més 1 ítem al 75 per cent i 2 al 50 per cent; i en la part de fulla de càlcul 

tan sols 2 ítems complets, 1 ítem al 80 per cent, 1 al 50 per cent i l’ultim al 20 per cent, per 

la qual cosa no es pot modificar a l’alça la puntuació de aquesta part de la prova. 

 

Reg Entr 5627 Aspirant 3828J “Solicito revisión de mi examen por si se hubiera quedado 

algo por corregir.” 

El Tribunal ha comprovat que, una vegada repassada la correcció dels supòsits pràctics i les 

proves informátiques, és correcta ja que en tots dos s’ha registrat i computat totes les 

puntuacions, per la qual cosa no es pot modificar a l’alça la puntuació de aquesta part de la 

prova. 

 

Reg. entr. 5704 Aspirant 6757D “Solicita la revisión de la puntuación obtenida en la parte 

correspondiente a las pruebas de aplicaciones informáticas”. 

El Tribunal estima que, una vegada repassada la puntuació obtinguda en la execució de les 

proves informátiques, és correcta ja que en tractament de textos tan sols ha tret 4 ìtems 
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complets dels 10 i en la part de fulla de càlcul tan sols 2 ítems complets dels 10, un ítem al 

80 per cent i tres al 50 per cent, per la qual cosa no es pot modificar a l’alça la puntuació de 

aquesta part de la prova. 

 

 

3r) Donar audiencia dimecres 5 de maig a les 9:00 hores al Despatx del Director de la 

Oficina UNICA, D. Juan Aznar Sánchez, Planta Baixa de l’edifici municipal, C/. Mestre Music 

Prats Tarazona s/n de Paiporta per a accedir als seus examens, als aspirants següents: 

   

Reg Entr num 5619 Aspirant 2599J “Solicito copia de mi examen así como de los casos 

prácticos resueltos y  los criterios de valoración utilizados para la corrección del mismo.” 

 

Reg. Entr. núm 5711 Aspirant 3898F “Citación para la revisión ante el Tribunal Calificador 

de las dos partes en las que consistía esta prueba.” 

 

Reg Entr. núm 5818 Aspirant 5408L “Solicito copia de mi examen práctico escrito relativo 

a los supuestos prácticos planteados por el tribunal…” 

 

 

4rt) Enviar, per correu electrónic, l’enunciat de l’exercici als aspirants següents: 

 

Reg Entr. núm 5854 Aspirant 2913R “Solicito copia del enunciado de las dos partes del 

ejercicio….”  

 

Reg Entr. núm 6175 Aspirant 0686R “Solicito se me envíe a la dirección de correo 

electrónico copia del mismo…” 

 

Reg Entr. núm 6469 Aspirant 7810P “Peticiono copia de los mismos.” 

 

Per altra banda s’anuncien els resultats DEFINITIUS del segon exercici, pràctic de la 

fase d’oposició celebrat el dissabte 27 de març al centre “La Florida Universitaria” de 

Catarrotja una vegada modificada la puntuació de l’aspirant que ha sigut revisada (les 

persones candidates s’identifiquen pels 4 últims dígits i la lletra del seu DNI):  

 

RESULTATS TOTALS (sobre 10 punts) 

DNI P2 

8186T 8,375 

1518T 8,275 

2596H 8,125 

3364V 7,9375 
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7810P 7,925 

8779F 7,875 

0969T 7,825 

7011D 7,725 

5408L 7,625 

7371K 7,575 

5576W 7,55 

6173H 7,525 

6812D 7,525 

2313V 7,5 

0388C 7,5 

2742C 7,4 

0436P 7,225 

4324G 7,2 

1345L 7,2 

4455F 7,125 

6337Q 7,1 

9900W 6,95 

1923L 6,9 

7530A 6,85 

8910N 6,775 

2692S 6,7625 

4963D 6,35 

8014Z 6,325 

9565R 6,25 

9174F 6,175 

3828J 6,0875 

3972A 6,05 

1706N 6,025 

7237H 6 

9811T 5,9625 

8256V 5,925 

8736A 5,85 

9516D 5,825 

3140E 5,825 

7444S 5,775 

9141Z 5,7 

2913R 5,7 

9273Z 5,675 

9818P 5,5375 

8891V 5,5 

9775B 5,45 

8263K 5,45 

0124D 5,45 

1096K 5,375 

6603C 5,3375 

6757D 5,325 
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0686R 5,275 

2420W 5,225 

2138P 5,1375 

2599J 5,0625 

9412L 5,05 

3898F 5,01 

5913X 4,975 

8544L 4,9625 

3725F 4,8625 

7547B 4,85 

8189S 4,825 

3985F 4,7875 

7918K 4,7375 

1138R 4,6375 

9489M 4,625 

1986Q 4,575 

0785W 4,55 

8289R 4,5 

4432Z 4,425 

5361L 4,325 

4302S 4,3 

7471G 4,2 

2533F 4,1 

6249J 4 

1454C 3,9625 

3910C 3,9625 

2866N 3,9375 

5337C 3,875 

2190L 3,8 

9748L 3,275 

5372R 3,0875 

9230L 3,05 

5636N 2,9 

  

  El secretari del Tribunal. 
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