
CONCURS OPOSICIÓ PER A COBRIR UNA PLAÇA DE TRADUCTOR CORRECTOR DE 
LA SINDICATURA DE COMPTES, SUBGRUP A1, SECTOR ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. 
CONVOCATÒRIA 04/2019 (DOGV NÚM. 8580 I BOCV NÚM. 10 DE 28/06/2019) 

D'acord amb el que es disposa en la base 8.4.1 de la convocatòria, després de la 
realització del primer exercici i abans de corregir-lo, el tribunal va publicar el dia 17 de 
gener de 2022, en el tauler d'anuncis i en la pàgina web de la Sindicatura de Comptes, la 
plantilla de respostes correctes. Aquesta plantilla tenia caràcter provisional i les persones 
aspirants disposaven d'un termini de cinc dies hàbils, comptats des de l'endemà de la 
publicació, per a formular-hi al·legacions. 

ELEVACIÓ A DEFINITIVA DE LA PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPOSTES CORRECTES 

Durant el termini concedit a aquest efecte, les persones aspirants no han presentat cap 
al·legació a la plantilla provisional, per la qual cosa s’eleva a definitiva la plantilla 
provisional de respostes correctes que es va publicar el dia 17 de gener de 2022. 

PUNTUACIONS DEL PRIMER EXERCICI 

Una vegada corregit el primer exercici d’aquest concurs oposició, el tribunal n’ha efectuat 
la puntuació, d'acord amb el que disposa la base 8.4.1 de la convocatòria, que preveu un 
màxim de 22 punts i un mínim d'11 punts. 

La puntuació obtinguda pels aspirants que han superat la prova, en obtindre una 
puntuació mínima d'11 punts, és la següent: 

 

COGNOMS I NOM NIF 
RESPOSTES 
CORRECTES 

NETES 
PUNTUACIÓ 

Agustí Campos, Josep Manuel XXXXXX070L 55,67 15,31 
Luzón Díaz, Rubén XXXXXX762L 54,67 15,03 
Gómez Castro, Daniel XXXXXX207N 51,00 14,03 
Aleixandre Becerra, José Pedro XXXXXX126V 47,00 12,93 
Navarro Peiró, José Luis XXXXXX118M 45,00 12,38 
Vázquez Mora, Eva Maria XXXXXX588L 44,00 12,10 
Seguer Moya, María XXXXXX474X 40,33 11,09 

 

CONVOCATÒRIA DEL SEGON EXERCICI 

En conseqüència, i d'acord amb el que es preveu en la base 8.2.2 i en la base 9.3, es 
convoca els aspirants que han obtingut la puntuació mínima prevista d’11 punts en el 
primer exercici, a la realització del segon exercici, que s’efectuarà en el lloc, la data i l’hora 
que s'especifiquen tot seguit: 

Lloc: seu d'ADEIT Fundació Universitat Empresa, domiciliada a la plaça de la Mare de Déu 
de la Pau, 3 (al costat de l'Església de Santa Caterina). 46001-València 

Data: 15 de febrer de 2022 

Hora: 10.00 hores 

L'ordre de crida dels aspirants començarà amb la lletra “F”. 
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Totes les persones participants hauran d'adoptar les mesures necessàries per evitar 
generar riscos de propagació de la malaltia Covid-19, així com d’exposar-s’hi, d’acord 
amb allò que s'estableix en el protocol que s’acompanya com annex II a la Resolució de 
19 de novembre de 2021, del síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana (DOGV núm. 9224/26.11.2021 i BOCV núm. 208/26.11.2021). Per consegüent, 
es prega la màxima col·laboració en el desenvolupament de l'exercici. 

Els opositors hauran d'anar proveïts del document nacional d'identitat, permís de conduir 
o passaport, així com de la declaració responsable que s’adjunta en l'annex III de la 
resolució esmentada en el paràgraf anterior, degudament emplenada, gel desinfectant, 
màscara i bolígraf de color blau. 

DESENVOLUPAMENT DEL SEGON EXERCICI 

De conformitat amb el que es preveu en la base 8.2.2, el segon exercici consistirà en el 
desenvolupament per escrit, durant un temps de tres hores, de dos temes. Els aspirants 
triaran un tema entre dos extrets a l’atzar de l’apartat “Matèries part específica. Bloc II” 
(temes 34 a 55). L’altre tema es triarà entre dos extrets a l’atzar de l’apartat “Matèries part 
específica. Bloc III” (temes 56 a 70). 

CRITERIS DE VALORACIÓ DEL SEGON EXERCICI 

En aplicació del que es preveu en la base 9.4, el tribunal aprova per unanimitat els 
següents criteris de valoració del segon exercici: 

- Tal com estableix la base 8.4.2 de la convocatòria, l’exercici es puntuarà fins a un màxim 
de 15 punts, i caldrà un mínim de 7,5 punts per a superar-lo. Cadascun dels dos temes a 
desenvolupar serà qualificat de 0 a 7,5 punts. 

- Es valorarà el volum i la comprensió dels coneixements, la precisió i el rigor en el 
contingut i la qualitat de l'expressió escrita, en relació amb els temes plantejats. 

- El volum i la comprensió dels coneixements suposarà un 70% de la puntuació total de 
l'exercici, la precisió i el rigor en el contingut, un 10%, i la qualitat de l'expressió escrita, 
un 20%. 

El tribunal podrà aprovar les valoracions per unanimitat. En altre cas, es calcularà la 
mitjana aritmètica de les notes concedides per cadascun dels membres. Així mateix, es 
fa constar en l‘acta que el tribunal elaborarà, per a cada tema, un esquema o resum del 
contingut per tal que servisca de guia per a la correcció. 

València, 26 de gener de 2022 

El president del tribunal. Robert Cortell Giner 

La secretària del tribunal. Maria Izquierdo Garcia 
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