
 
 

 

 

 
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 09:30 hores del dia 29 
d´octubre de 2015, es reuneixen les persones integrants de la comissió de valoració (a 
baix expressades), per a la celebració de la fase de concurs. 
 
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. Bahilo 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. 
 
a) Memòria: 
 
El Tribunal deixa de valorar les set pàgines que excedeixen del màxim de 20 de les 
Bases. En relació al contingut, es considera unànimement correcte però sense 
referència a l’organització municipal, així com als recursos i terminis per a l’execució de 
les propostes del document. Es valora en quatre sobre sis punts possibles. 
 
b) Entrevista: 
 
Amb una durada de 30 minuts, es dediquen els deu primers a la presentació per 
l’aspirant de la seua memòria. Es valora com una molt bona defensa, tant als aspectes 
formals com substantius. 
 
Preguntat per l’excés de pàgines, contesta que la Sotssecretària li va fer entendre que 
es tractava de folis, per les dues cares. El Tribunal recomana major claredat al respecte 
per a la redacció de pròximes bases. 
 
L’entrevista tracta respecte de possibles funcionalitats de l’Agent SC, la necessitat d’una 
prèvia reenginyeria de processos, els avantatges i desavantatges del software lliure i 
propietari, la falta de determinació de recursos i terminis per a dur les propostes a la 
pràctica, la predisposició personal davant les crisi periòdiques del sistema i la relació 
electrònica del ciutadà amb l’Administració més enllà de la signatura electrònica. 
 
Es valora positivament la seua presència front a l’interrogatori i la seua capacitat 
d’enteniment i d’improvisació. 
 
Es conclou valorant la entrevista amb 2’5 punts d’un màxim de tres punts. 
 
c) Valencià: 
 
L’aspirant va presentar l’oportú certificat de Grau Elemental, valorat en 0’5 punts. 
 
 
 



 

Per tant, es pot resumir la puntuació global de l’aspirant: 
 
53607049Y DAVID RODAN HUELAMO   
 
OPOSICIÓ: 

- Primer exercici: 12  punts. 
- Segon exercici: 16  punts.  

CONCURS: 
- Memòria:    4  punts. 
- Entrevista:    2’5  punts. 
- Valencià:    0’5 punts. 

TOTAL:    35 PUNTS. 
 
 
 
S’acorda la publicació immediata al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de la present, 
concedint un termini de deu dies per a possibles reclamacions i esmenes. Si no es 
presentaren, la present esdevindria definitiva i així es publicaria per la Presidència a 
l’efecte oportú. En cas de que se’n presenten, es convocarà la Comissió per a la seua 
resolució. 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar s'alça la sessió el dia del seu inici a les 11:30 
hores. 
 
 
La Presidenta       El Secretari 
 
 
 
 
Amalia Alba Tarazona     Antonio Miguel Palop Marín 
 
 
Els Vocals 
 
 
 
  
Roberto Amoraga Rubio  Diego J. Bahilo Fernando Gallego Garcia 
    


