
OAC01_E_SOL·LICITUD REGISTRE_E

 
 
SOL.LICITANT/REPRESENTANT 
DNI/CIF:   
Nom i cognoms:   
En qualitat de:  en nom propi /en nombre propio   
Domicili a efectes de notificacions:    
CP:    
població:    
e-mail:   
Telèfon:    
 
INTERESSAT 
DNI/CIF del interessat:    
Nom i cognoms o raó social:   
e-mail:    
Telèfon:   
 
INTERESSAT 2 
DNI/CIF:    
Nom i congoms o raó social:    
e-mail:    
Telèfon:    
 
SOL·LICITUD 
Notificació electrònica:  SI  
Idioma de la documentació:  Català  
Exposa:  A RRHH:

 

Com a aspirant inclòs en el procés selectiu TS Organització vull presentar les següents al·legacions:

 

Fent la correcció de l'examen específic trobo error en la puntuació:

 

- Les preguntes 9, 11, 33 estan comptabilitzades com a errònies quan la meva resposta coincideix amb la resposta del vostre examen

corregit. S'hauria de valorar com a respostes correctes i, per tant, modificar la puntuació final de l'exercici.

 

- La pregunta 13 diu:

 

En la presa de decisions, l'eina que serveix per establir les diverses prioritats d'actuació, és:

 

a) Diagrama de Pareto

b) DAFO

c) Diagrama de flux

d) Diagrama causa - efecte
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Comentari:

El diagrama de Pareto té com a finalitat trobar les causes principals dels problemes entenent que el 80% dels problemes estan determinats

per un 20% de les causes.

 

El DAFO que és la meva opció estableix l'anàlisi de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. Aquesta anàlisi ens permet establir línies

d'actuació prioritàries fixant les estratègies que volem fer servir. Aquestes estratègies poder ser ofensives, de supervivència, adaptatives o

defensives. Per tant, l'anàlisi ens permet establir línies d'actuació prioritàries. A més si el combinem amb l'anàlisi CAME poden establir

actuacions destinades a corregir les debilitats, afrontar les amenaces, mantenir les fortaleses i explotar les oportunitats.

 

El diagrama de Pareto és molt important en la identificació de problemes i el DAFO igual. I els dos són excel·lents per prendre decisions.

 

Tant el DAFO com el diagrama de Pareto són respostes vàlides.

 

- La pregunta 10 de la part general fa referència a l'art. 36 de la llei 19/2014 i considera com a bona la resposta "b".

En aquest article de la llei en cap lloc es fa menció a una ponderació entre l'interés públic i l'interés dels tercers. El contingut d'aquest

article és totalment diferent a aquesta resposta i per tant no hauria de ser válida la resposta i, en conseqüència, la pregunta s'hauria

d'anul·lar

 

 

  
Sol·licita:  - que les preguntes 9, 11 i 33 del meu test específic passin a ser correctes i es modifiqui la puntuació de l'exercici i la global del

procés.

 

- que es faci la valoració de la pregunta 13 de la part específica. Ambdues respostes poden ser correctes i qualsevol respon a la pregunta

correctament.

 

- que s'anul·li la pregunta 10 de l'examen general, ja que el text de l'article 36 de la llei 19/2014 de transparència en cap cas fa menció al

contingut de la resposta correcta. I, per tant, estem davant d'una pregunta que hauria de ser nul·la.

 

Art. 36 Acceso a la información.

1. Si una solicitud es estimada total o parcialmente, el órgano competente debe suministrar la información al interesado, en el formato en

que la haya solicitado, en el plazo de treinta días.

2. La Administración puede suministrar la información en un formato distinto al solicitado en los siguientes casos:

a) Si existe una alternativa más económica, siempre que no dificulte al solicitante el acceso a los datos.

b) Si la información ya ha sido difundida o publicada provisionalmente en otro formato y se puede acceder fácilmente a ella. En tal caso,

debe indicarse al solicitante la fuente de información.

c) Si se considera razonable utilizar un formato distinto al solicitado, siempre que se justifique.

d) Si el formato en el que se ha solicitado la información puede conllevar la pérdida del soporte que la contiene o puede dañarlo.

e) Si técnicamente no es posible realizar una copia en el formato en que se ha solicitado la información.

f) Si el formato en que se ha solicitado la información puede afectar los derechos de propiedad intelectual.

3. Las resoluciones estimatorias deben incluir la consideración de que la información puede ser suministrada en un formato distinto al

solicitado, de acuerdo con lo establecido por el apartado 2, e indicar los formatos alternativos posibles  
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
Document:   
 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs



 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs


	Página 1
	Página 2
	Página 3

