
ACTA DE LA SESSIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER A RESOLDRE LES AL·LEGACIONS
PRESENTADES PER UN ASPIRANT,  EN EL RESULTAT DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’ORDENANÇA (EXP.652/2018/SEC).

A Riudoms, a les dependències de la Sala d’actes de la Casa de Cultura, al C/ Beat Bonaventura, 73,
el dia 18 de gener de 2019, a les 11,00h. es reuneixen els membres del Tribunal del procés selectiu ,
mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a cobrir en règim de contractació laboral interina, la
jubilació del treballador que actualment ocupa la plaça prevista a la plantilla del personal laboral de
l’Ajuntament de Riudoms, en la categoria d’ordenança, subgrup AP,  amb caràcter laboral, temporal,
per a valorar l'al·legació presentada per l’aspirant Juan L. Ten Mañez.

El dia 16.01.2019 es van realitzar les proves de la fase d’oposició del procés selectiu dalt indicat, i el
Tribunal va valorar els mèrits al·legats pers aspirants, diu l’Acta:

«Tot seguit es procedeix a realitzar la fase concurs.  Valorats els mèrits al·legats pels aspirants que
han superat la prova d’oposició, s’obtenen les següents puntuacions:

Núm.
DNI

Experiència professional Per titulacions
acadèmiques

superiors
Formació Puntuació

 Total
dins el
sector
públic

dins el
sector
privat

....207X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

....362S 0,00 0,00 0,35 1,00 1,35

La puntuació total dels aspirants que han format part del procés selectiu és la següent:

DNI CATALÀ PROVA TEÒRICA ENTREVISTA MÈRITS TOTAL
....145H APTE 2,90 ---- ---- ----

....207X APTE 6,45 4,00 0,00 10,45

....274R APTE 3,45 ---- ---- ----

....361Q APTE ---- ---- ---- ----

....362S APTE 5,50 4,00 1,35 10,85

....388Z APTE 3,60 ---- ---- ----

....465G APTE 4,20 ---- ---- ----

....485S APTE 1,60 ---- ---- ----

....968B APTE ---- ---- ---- ----

«.

Publicada íntegrament l’acta de la sessió del tribunal amb el RESULTAT DEL PROCÉS, conforme el
quadre anteriorment transcrit, a la web municipal i al Tauler d’Anuncis, el Sr. Juan Luís Ten Mañez, el
dia 17/01/2019, RE-000331-1 presenta un escrit dient que entre el mèrits al·legats en la sol·licitud de
participació  en el  procés selectiu  hi  havia:  el  certificat  d’estudis  d’EGB i  que havia  treballat  com
auxiliar de policia local durant el termini de 6 mesos, demana que es tingui en compte a l’hora de
valorar els mèrits en el concurs-oposició. 

DOC/RRHH/19000021 1



El mateix dia presenta un segon escrit, R.E.-000335-2, sol·licitant que s’adjunti a la seva sol·licitud
anterior el certificat de l’Ajuntament d’Altura sobre els serveis prestats, en concret s’aporta un certificat
del  Secretari  de l’Ajuntament,  que diu  «Que el  Sr.  Juan Luis Ten Mañez va ser contractat  en la
categoria professional d’Auxiliar de la Policia Local d’Altura des del 16/06/1998 fins al 17/01/1999.».

Revisada la documentació presentada per l’aspirant, es constata que efectivament s’havia acreditat
que havia cursat i superat els cursos de l'educació General Bàsica (EGB), i d'acord amb les bases de
la convocatòria, en la fase de concurs es valorava:

«b. Titulacions acadèmiques oficials.
- Estar en possessió del títol de Graduat escolar, d’EGB,  d’ESO o equivalent : 0,20 punts.»

Pel que fa a la valoració dels serveis prestats com auxiliar de policia local, com així se li va manifestar
en la fase d’entrevista, no se li va puntuar perquè únicament es va aportar un certificat de la vida
laboral on consta haver treballat durant 6 mesos en l’Ajuntament d’Altura,  però no s'acreditava els
tipus de serveis realitzats, i d’acord amb les bases pel que fa a l’experiència es deia:

«A)  EXPERIÈNCIA ACREDITADA. Es valorarà els serveis prestats  en funcions relacionades amb el  lloc de
treball a desenvolupar (màxim 3 punts):

- Dins el sector públic: 0’10 punts per cada 2 mesos de serveis prestats. No es puntuaran les fraccions inferiors a
2 mesos.
- Dins el sector privat 0,10 punts per 6 mesos de serveis prestats. No es puntuaran les fraccions inferiors a 6
mesos.

La prestació de serveis a l’administració pública i/o empresa privada s’acreditaran mitjançant certificat de la vida
laboral  del  sol·licitant  emès per la Tresoreria  General  de la Seguretat  Social,  així  com amb fotocòpies dels
contractes, certificats de serveis o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa del servei..»

En relació a aquest segon mèrit al·legat, el Tribunal considera que:

➢ 1.-) Entre les tasques pròpies d’un auxiliar de la policia local n’hi ha que estan relacionades i/o són
coincidents amb les funcions que les bases de la convocatòria, detallen com a pròpies del lloc de
treball d’ordenança: 

- Fer-se càrrec de les entregues d’acords, resolucions, o avisos adoptats pels òrgans municipals i
traslladant-los als seus destinataris.
-  Realitza sortides amb motiu de gestions diverses;  tramitació de documents amb entitats del
poble, recollir documentació diversa ( premsa diària, tríptics informatius, etc).
- Vigilància de les portes i accessos a la dependència on es troba destinat, controlant les entrades
i sortides de les persones alienes al servei.
- Atenció de les persones que acudeixen als centres, atendre i recollir  trucades telefòniques que
no  li  ocupin  permanentment,  i  realitzar  d’altres  tasques  de  suport  del  personal  de  l’Oficina
d'Atenció al Ciutadà ubicada als baixos de la Casa Ajuntament.

➢ 2.-) D’acord amb la doctrina jurisprudencial del TS, es pot admetre la documentació justificativa de 
mèrits ja invocats i acreditats – encara que parcialment – en la sol·licitud inicial per un aspirant d’un
procés selectiu. En aquest sentit STS. Sala 3ª, Secció 7ª, de 20 de maig, rec. 3481/2009 i la STS 
de  24 de  gener  de  2011,  Rec.  344/2008,  i  les  que en  aquestes  es  citen.  També la  SAN de
16.11.2011 en que es qüestionava el fet que un aspirant un cop acabat el termini de presentació
d’instàncies, aportés un nou mèrit o bé la justificació d’un mèrit ja invocat. La Sentència diu que és
correcte l’actuació de l’administració en admetre la documentació justificativa d’un mèrit un cop
finalitzat el termini de presentació d’instàncies.
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Conforme l’anteriorment exposat el Tribunal ESTIMA les al·legacions presentades pel Sr. Juan L. Ten
Mañez, i en conseqüència formula la següent llista del aspirants que han superat les proves amb les
següents puntuacions finals:

DNI CATALÀ PROVA TEÒRICA ENTREVISTA MÈRITS TOTAL
....207X APTE 6,45 4,00 0,50 10,95

....362S APTE 5,50 4,00 1,35 10,85

I no sent un altre l'objecte de la sessió, el Tribunal dóna per finalitzat el procés de selecció el dia dalt
indicat a les dotze hores, de la qual cosa s'aixeca acta que en prova de conformitat és signada pels
assistents.

La Presidenta La Secretària

Carmen Alcoverro Beltran Sílvia Ortiz Xifré

Els Vocals.

Vocal funcionari del SAM de la Diputació de Tarragona.
Titular: Jordi Monrós Garate.

Vocal funcionari de l’Ajuntament de Riudoms d’un grup superior a la plaça d’ordenança.
Suplent: Margarita López Abad., funcionari de l’Ajuntament de Riudoms
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