
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 de
Riudoms, el dia  5 de febrer de 2019, a les 10,00h. 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 Maria del Carmen Orihuela Martin.

Per  Provisió  de  l’Alcaldia  del  dia  4  de  febrer  de  2019,  es  disposa  que  el  Tribunal  valori  sobre
l'estimació o no de l'al·legació presentada per la Sra. Maria del Carmen Orihuela Martin, que diu
que no se li ha valorat el mèrit de la titulació de l’ESO que suma 0,20 punts.

Consultada l’acta de la sessió d’aquest Tribunal del dia 16.01.2019 en que es van realitzar les proves
de la fase d’oposició del procés selectiu dalt indicat, i el Tribunal va valorar els mèrits al·legats pels
aspirants, a la Sra. Orihuela se li va atorgar la següent puntuació. 

ot 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

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

D’acord amb les Bases de la Convocatòria, la puntuació per les titulacions dels aspirants, era de la
forma següent:

«b. Titulacions acadèmiques oficials.

- Estar en possessió del títol de Graduat escolar, d’EGB,  d’ESO o equivalent : 0,20 punts.
- Estar en possessió d’un títol de formació professional de 1er grau, Grau Mitjà o equivalent 0,35 punts.
- Estar en possessió d’un títol de formació professional de 2n grau, Grau superior o equivalent 0,45 punts.
- Estar en possessió del títol de Batxillerat Superior o equivalent 0,50 punts.
- Estar en possessió del nivell B2 o superior de coneixement del català 1 punt.»

Així, com resulta del quadre de l’acta, se li van atorgar 0,35 punts que corresponen a la possessió
del títol de formació professional en 1er grau. Aquesta titulació és superior a l’ESO, per això se li
dóna  més  puntuació,  per  tant,  no  procedeix  sumar-hi  tots  els  punts  d’aquelles  titulacions
inferiors  i  que són necessàries  per  a  poder  tenir  la  superior  que es  puntua.  En altre  cas
s’estaria valorar dues vegades una mateixa titulació.

Conforme l’anterior la puntuació final dels aspirants és la que resulta de l’acta del dia 18 de gener de
2019, que és com segueix
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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 finalitzada la sessió el dia dalt indicat a
dos quarts d’onze del matí, de la qual cosa se n'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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