
 
 

CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS ABREUJAT DE CARÀCTER PÚBLIC OBERT AL PERSONAL 
FUNCIONARI DE CARRERA AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES PER A LA 
PROVISIÓ TEMPORAL DELS LLOCS DE TREBALL NÚMEROS 3508 I 3509, TÈCNIC MITJÀ 
O TÈCNICA MITJANA D’APLICACIONS, ADSCRITS AL SERVEI DE TECNOLOGIES DE LA 

INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS 
(Convocatòria de 21 de gener de 2021) 

 
La comissió de valoració de la convocatòria referenciada, una vegada 

realitzat l'examen de la documentació aportada per les persones que han 
presentat la sol·licitud de participació en el procés, acorda que totes les persones 
compleixen amb els requisits i condicions exigides en la base segona de la 
convocatòria per a participar en el procés i són les següents: 

 

COGNOMS I NOM 

Abril Carro, Alberto 

Aspas Ferrando, Gregorio 

Galán Muñoz, Guillermo 

García Ortells, Joaquim 

Sánchez Pérez, Beatríz 

 
Així mateix, acorda convocar en la seu de les Corts Valencianes, carrer 

Llibertat, s/n, Sala C de Comissions, les persones anteriors a la realització de la 
prova regulada en la base sisena de la convocatòria el dia 23 de març de 2021 
en el següent horari: 
 

• Primera part de la prova: 9.30 hores 

• Segona part de la prova: 13.30 hores 
 

La prova s’estructura en dues parts: 
 
Primera part: consisteix a contestar per escrit a 8 preguntes relacionades 

amb un supòsit pràctic que es plantejarà en relació amb les funcions pròpies dels 
llocs de treball números 3508 i 3509, tècnic mitjà o tècnica mitjana d’aplicacions, 
adscrits al Servei de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions que cal 
cobrir. 

 
Per a la realització d’aquesta part les persones aspirants disposen d’un 

màxim de 2 hores. 
 
Segona part: a continuació, les persones aspirants han d’exposar el seu 

exercici als membres de la comissió, que poden formular preguntes en relació 
amb l’exercici presentat, amb les tasques i funcions pròpies dels llocs de treball 
a cobrir, com també sobre l’experiència laboral de la persona aspirant. 

 
La sessió es gravarà. 
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La comissió ha de facilitar els elements necessaris per a la realització de 

la prova. 
 
En les contestacions es valora el coneixement de la normativa aplicable, 

la correcció en l’ús dels conceptes informàtics i els procediments, i 
l’argumentació per a la motivació de les respostes. 

 
La prova, integrada per les dues parts referenciades, es qualifica fins a un 

màxim de 10,00 punts, i cal obtindre una puntuació total mínima de 5,00 punts 
per a superar-la. Les persones que no obtinguen la puntuació mínima referida 
queden excloses del procés selectiu. 

 
 

 
Palau de les Corts Valencianes 

Secretària de la comissió de valoració 
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