Gestió Tributaria
Expediente 993395Q

NIF: P4618800I

ACTA III
DE CELEBRACIÓ DE LA PROVA TEÒRICA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL FIX DE PLANTILLA PER A UNA PLAÇA DE CATEGORIA D’OFICIAL LAMPISTA
PER A L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL “EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA” (ESPAI), PUBLICACIÓ DE
NOTES I PLANTILLA DE CORRECCIÓ.
27 ABRIL 2022
_________________________________________________________________________________

A Paiporta reunits al Centre Cultural, tercera planta, el dia 27 d’abril de 2022 a les 9.00 hores els membres
titulars del Tribunal qualificador nomenats per decret d'Alcaldia núm. 10 de 07/02/2022 que a continuació
es relacionan:
•
•
•

President: Jose Vicente Galindo Piqueras.
Vocals: Rosa Paños Figueroa, Encarna Iranzo Simó, Jose Juan Herrera Saiz.
Secretària: Mª José Moya Tarazona, secretària.

1r. A les 9:30 h s'identifica mitjançant DNI als aspirants, havent-se presentat tots els admesos
definitivament a aquest procés, a continuació es procedeix a realitzar la prova teòrica que finalitza a les
10:21 hores.
2r. Es procedeix a la correcció dels exercicis realitzats, la qual s'ha practicat conforme al que es disposa en la
base 6 de les quals regulen aquest procés selectiu. De tal manera que s'ha valorat cada resposta correcta
amb 1 punt sense restar les respostes incorrectes ni les preguntes no contestades, atorgant una puntuació
màxima de 20 punts en aquest exercici.
4 Núm i Lletra DNI
****0115X
****6329K
****2780S
****7262M
****7230M
****8327H
****9595Q
****5938S
****5333R
****4187S
****2827J

Encerts
16
16
23
16
18
26
16
11
18
21
20
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Puntuació 1r exercici
16
16
20
16
18
20
16
11
18
20
20
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De conformitat amb les bases del procés selectiu les proves no tenen caràcter eliminatori pel que tots els
aspirants queden convocats per a la realització del segon exercici pràctic.
Al mateix temps s'acorda la publicació de la plantilla de respostes correctes de l'exercici al costat d'aquesta
acta.
3r. A continuació, el Tribunal acorda el contingut del segon exercici i determina la seua realització dijous
que ve 5 de maig a les 10.30 hores a l'aula A04 quart pis del centre de formació de persones adultes. Els
aspirants han d'aportar per a la realització d'aquesta prova els materials següents: escalímetre,
calculadora (no vàlida la del mòbil), llapis i goma d'esborrar.
A les 12.45 hores del dia expressat al començament, s’alça la sessió i s'estén la present acta.
Es dona trasllat de la present acta a ESPAI als efectes de la meritació de les corresponents dietes, per
l’adopció de les mesures acordades en la sessió i per la realització dels anuncis preceptius al tauler d’auncis
i a la web.
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