
 
 

 

 

 
ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL CONCURS PÚBLIC PER A 
FORMAR LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL TÈCNIC INFORMÀTIC 
 
En el Saló de Plens de l'Ajuntament de Picanya, sent les 10:10 hores del dia 26 
d´octubre de 2015, es reuneixen les persones integrants de la comissió de valoració (a 
baix expressades), per a la celebració del segon exercici. 
 
Presidenta:  Amàlia Alba Tarazona, Directora de l´Àrea de Serveis a les Persones de 
l´Ajuntament de Picanya.  
 
Secretari: Antonio Miguel Palop Marín, Secretari General de l´Ajuntament de Picanya. 
 
Vocals: 
Titular: Diego J. Bailo Mercader, responsable de informàtica de l´Ajuntament de Puçol. 
Titular: Roberto Amoraga Rubio, funcionari d'Ajuntament de Picanya. 
Titular: Fernando Gallego García, funcionari d'Ajuntament de Picanya. 
 
Després de deliberar, per unanimitat s’acorda per al segon exercici: 

‐ Preguntes: 
a) Tenint un SGDE en explotació, esbosse una política de gestió de 

documents i expedients per a un ajuntament com el de Picanya. 
Exemple: Com seria el protocol a seguir per a donar d'alta un expedient 
i un document en el sistema? 

b) Expose el Protocol d'Actuació davant una actualització crítica de la 
plataforma d'Administració Electrònica Municipal. 

‐ Duració: 90 minuts. 
‐ Puntuació: Fins a 10 punts, cadascuna de les preguntes. 
‐ No disposar la lectura de l’exercici. 

 
Es crida a l’aspirant, se li recorda la regulació del segon exercici a les bases i es 
comuniquen els acords de la Comissió abans reproduïts y es dóna començament a 
l’exercici a les 10:35 hores. 
Esgotada la duració de l’exercici, l’aspirant entrega i es retira. La Comissió, per 
unanimitat, valora amb la següent puntuació: 

a) Contestació completa però totalment especificada al sistema de Picanya (a 
la pregunta es deia “per a un ajuntament com el de Picanya”, no a 
l’Ajuntament de Picanya) i no exhaustiva: 8. 

b) Contestació correcta però amb algunes vaguetats (“en algunos casos”, ...): 
8. 

Resultat: 
1. 53607049Y DAVID RODAN HUELAMO 16 PUNTS 
 
S’acorda la publicació immediata i la convocatòria de la Comissió per a la fase de 
concurs el pròxim dijous, 29 d’octubre de 2015, a les 9:30 hores;  la lectura de la 
memòria, a les 10:00 hores. 
 
 



I no havent-hi més assumptes que tractar s'alça la sessió el dia del seu inici a les 13 
hores. 
 
 
La Presidenta       El Secretari 
 
 
 
 
Amalia Alba Tarazona     Antonio Miguel Palop Marín 
 
 
Els Vocals 
 
 
 
  
Roberto Amoraga Rubio  Diego J. Bailo  Fernando Gallego Garcia 
      
 


