Àrea d’Acció Social
Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç
Exp. Gral.: X2018003204
Exp. Tipus: APEG2018000006

ACTA DEL TRIBUNAL PER A LA REVISIÓ DE LES AL·LEGACIONS A L’ACTA DEL
PROCÉS DE SELECCIÓ DEL PERSONAL QUE DESENVOLUPARÀ EL
PROJECTE DIL BARRI OLÍMPIA 2018 -2020, PRESENTADES PER L’ASPIRANT
AMB EL N’M. DE REGISTRE D’ENTRADA E2018014181
Montornès del Vallès, 10 de gener de 2019, a les 14.00 es constitueix al
Departament OPEC del carrer de la Pau, núm. 10, el tribunal qualificador del procés
per a la selecció del tècnics i resta del personal, per efectuar-li un contracte en règim
laboral temporal per obra o servei determinat consistent en desenvolupar el projecte
DIL Barri Olímpia 2018-2020.
Presideix el tribunal la cap de l’Àrea d’Acció Social, Anna González López i en
formen part en qualitat de vocals el cap del Departament OPEC, Estanislao Arman
Sáez, la dinamitzadora econòmic laboral, Helena Rodríguez Sánchez, actua de
secretari la Directora de RR.HH., Lourdes Frias Larroya.
Antecedents
El 13 de desembre de 2018, va tenir lloc el procés de selecció del personal que ha
de desenvolupar el projecte DIL Barri Olimpia 2018 – 2020 amb el següent resultat
final, pel que fa a la selecció de l’auxiliar de serveis:
NÚM.
1.
2.
3.
4.

REGISTRE ENTRADA
E2018014130
E2018014181
E2018014292
E2018014348

1r
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT

2n
6,66
5,00
5,62
5,00

3r
4,00
5,14
0,80
4,50

TOTAL
10,66
9,14
6,42
9,50

El 17 i el 21 de desembre de 2018, l’aspirant al lloc d’auxiliar de serveis amb els
registres d’entrada núm. E2018014181 i E2018015759, respectivament, ha
presentat al·legacions a l’acta del procés en el següent sentit:
Primer. Que hi ha un error material en la suma total dels seus exercicis, per la qual
cosa demana l’esmena d’aquest error, essent la suma total del seu exercici més la
valoració de mèrits de 10,14 punts i no de 9,14 com erròniament consta a l’Acta.
Segon. Que els números dels registres d’entrada dels aspirants proposats per al
lloc de formador/a en noves tecnologies i del lloc d’integrador/asocial coincideixen.
Tercer. Que el concepte “contracte en règim laboral temporal per obra i servei
determinat consistent en desenvolupar el projecte DIL BARRI OLÍMPIA 2018-2020”
és un error de forma que es repeteix al llarg de tota l’Acta.
Quart. Demana la revisió del seu examen i de la valoració de mèrits pel Tribunal
qualificador i que aquest Tribunal consideri la possibilitat de fer l’entrevista personal
tal i com es recull a les bases del procés.
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Una vegada revisada l’Acta del procés, el Tribunal acredita que efectivament hi ha
dos errors materials a l’Acta que cal corregir:
Primer. La puntuació total obtinguda per l’aspirant al lloc d’auxiliar de serveis amb
número de registre d’entrada E2018014181 és de 10,14 punts.
Segon. La persona proposada al lloc de integrador/a social és l’aspirant amb el
número de registre d’entrada E2018014313.
Tercer. No hi ha cap error de concepte quan es senyala que els aspirants
seleccionats són proposat per fer-los un “contracte en règim laboral temporal per
obra i servei determinat consistent en desenvolupar el projecte DIL BARRI
OLÍMPIA 2018-2020”.
Quart. Pel que fa a la petició de l’entrevista personal, tal com consta a les bases,
aquesta entrevista no té caràcter obligatori sinó que és el Tribunal qui ha de valorar
la necessitat de realitzar-la o no, en el procés de selecció objecte d’al·legacions el
Tribunal va considerar innecessària la realització de l’entrevista personal, sense
que a data d’avui hi hagi cap circumstància que pugui modificar aquest criteri.
En relació amb la revisió d’examen i de la valoració de mèrits, el Tribunal vol deixar
constància que la interessada únicament pot demanar la revisió del seu propi
expedient, en aquest sentit, pel que fa a la revisió de mèrits, el Tribunal ha tornat a
valorar els mèrits de la interessada confirmant el resultat de 5,14 punts, tot i això
s’ha detectat un error a l’acta en el sentit d’assignar a l’aspirant amb el número
registre d’entrada E2018014130 dos punts en l’apartat 721a i 0 punts a l’apartat
722c, quan en realitat correspon atorgar-li o punts a l’apartat 721a i dos punts a
l’apartat 722c, sense que aquesta modificació variï la puntuació final de l’aspirant.
Pel que fa a la revisió d’examen, el tribunal acorda citar a la interessada per al
proper 15 de gener de 2019 a les 12.00 hores al Departament d’Organització i
Desenvolupament del Personal situat a la planta baixa de l’Ajuntament.
Conclusions
De conformitat amb aquests antecedents el Tribunal ha acordat:
Primer. Estimar parcialment les al·legacions presentades per l’aspirant al lloc
d’auxiliar de serveis amb número de registre d’entrada E2018014181 en el sentit de
determinar que la seva puntuació global és de 10,14 punts i que la persona
proposada per al lloc de treball d’integrador/asocial és l’aspirant amb el número de
registre d’entrada E2018014313, per la qual cosa la puntuació final obtinguda per
cadascun dels candidats en aquests llocs de treball és la següent:
Lloc d’integrador/a social:
NÚM.
1.

REGISTRE ENTRADA
E2018014313

1r
EXEMPT

2n
8,50

3r
4,60

TOTAL
13,10 punts
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Lloc d’auxiliar de serveis
NÚM.
1.
2.
3.
4.

REGISTRE ENTRADA
E2018014130
E2018014181
E2018014292
E2018014348

1r
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT

2n
6,66
5,00
5,62
5,00

3r
4,00
5,14
0,80
4,50

TOTAL
10,66
10,14
6,42
9,50

Segon. Rectificar la valoració de mèrits del lloc d’auxiliar de serveis que quedarà de
la següent manera:
NÚM.
1.
2.
3.
4.

REGISTRE ENTRADA
E2018014130
E2018014181
E2018014292
E2018014348

721a 721b
0
2
1,14
2
0,5
0
0,9
2

722a 722b
0
0
0
0
0
0
1
0

722c
2
2
0,3
0,6

TOTAL
4,00
5,14
0,80
4,50

Tercer. Convocar a l’aspirant amb núm de registre d’entrada E2018014181 per el
proper dia 15 de gener de 2019 a les 12.00 hores al Departament d’Organització i
Desenvolupament del Personal situat a la planta baixa de l’Ajuntament per procedir
a la revisió d’examen demanada.
Quart. Desestimar la resta d’al·legacions per les raons ja definides als antecedents
i en particular la realització de l’entrevista personal perquè el Tribunal va
considerar-la innecessària, sense que a data d’avui hi hagi cap circumstància que
pugui modificar aquest criteri i quan a la valoració de mèrits perquè ha estat
confirmada en una nova valoració realitzada pel tribunal.
Quart. Publicar la modificació de l’Acta acordada al taulell d’anuncis i al web
municipal i notificar-la a la interessada.
Montornès del Vallès, 10 de gener de 2019
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