ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 14 DE
MARÇ DE 2019.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda, sota la
presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcalde-president, es reuneixen a la sala
de sessions els Srs. regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar
sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Morlà Mensa
REGIDORS:
Joan Díaz i Rull
M. Goretti Gatell i Anglès
Carles Guillen i Montserrat
SECRETARI:
Josep Llop Tous
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per
raó d’urgència, el següent assumpte:
PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS CANDIATS I CANDIDATES QUE HAN
SUPERAT ELPROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE QUATRE LLOCS
DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU I CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
DE TREBALL RESULTANT.

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia
amb el següent resultat:
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Amb la qual cosa la incorporació de la proposta és aprovada per unanimitat.
Seguidament es passen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 7 DE MARÇ DE
2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 7 de març de 2019, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, M.
Goretti Gatell i Anglès i Carles Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

- Informar que hem estat convocats, per al proper dia 21 de març, a l’acte de
signatura del protocol de col·laboració per a la creació i l’impuls de la Taula del
Gaià, que com hom recordarà és l’instrument que promouen els ajuntaments
de l’eix principal del riu Gaià i de Diputació de Tarragona i que té com a finalitat
la millora de l’entorn fluvial, la valorització del territori i la millora en la qualitat
de vida. El representant municipal designat al seu dia pel Ple de l’ajuntament
és el Sr. Joan Díaz Rull.
- Informar que els Serveis Territorials del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat ha sol·licitat informe relatiu al projecte que
promou l’entitat mediambiental la Sínia en el marc del programa de custòdia
fluvial del riu Gaià d’actuacions a la resclosa i del que en som copromotors
juntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua . La finalitat del projecte és la
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restauració ecològica i funcional d’un petit tram del riu Gaià al seu pas pel
Catllar, amb impacte positiu per al medi ambient i la biodiversitat. Com no pot
ser d’altra manera, s’emetrà informe favorable.
Els assistents es donen per assabentats.
3. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA FINCA AMB REFERÈNCIA
CADASTRAL 8882902CF5588S0001JA, D’ACORD AMB L’OFERIMENT
REALITZAT PELS SEUS PROPIETARIS SRS. M PILAR TREMOSA GARCIA
I XAVIER RODRÍGUEZ TREMOSA
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
S’està tramitant expedient de cessió voluntària i gratuïta a aquest Ajuntament
per part dels Srs. M Pilar Tremosa Garcia i Xavier Rodríguez Tremosa d’una
parcel·la de la seva propietat situada al sector 28 del planejament municipal,
Els Cocons, que té una superfície de 1.228 m2, identificada cadastralment amb
la referencia 8882902CF5588S0001JA, i inscrita al Registre de la Propietat
número 3 de Tarragona, al Tom 1268, Llibre 44, Foli 91, Finca 3818, amb un
valor d’acord amb el projecte de reparcel·lació del sector de 37.583,47 €.
La finca descrita està destinada, d’acord amb el planejament vigent, i en la seva
totalitat com a sistemes, zona verda.
Es tracta d'una adquisició a títol lucratiu per part de l’Ajuntament, no sotmesa a
cap tipus de condició per part dels cedents.

La població oficial de dret del Municipi és de 4344, referida a 1 de gener de
2018, essent aquesta la darrera publicada per l’Institut Nacional d’Estadística
en aquests moments, i per tant inferior a 5.000 habitants
Tractant-se d'una adquisició a títol lucratiu, les inversions a realitzar per
l’ajuntament no suposen jurídicament gravamen o càrrega onerosa.
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S’ha obtingut en certificat de domini i càrregues de la finca de referència, el qual
acredita la titularitat del cedents, que la finca està lliure de càrregues i
gravàmens i afecte al procés de reparcel·lació del sector.
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Considerant que és una forma d'adquisició de béns per les entitats locals
sotmesa en el seu règim jurídic al Dret Privat, que exigeix que la donació sigui
elevada a escriptura pública autoritzada per notari, així com la seva acceptació.
La cessió proposada constitueix una adquisició de caràcter lucratiu, no sotmesa
a cap restricció a menys que l'adquisició per aquest títol comporti l'assumpció
per la corporació de condició, càrrega o gravamen onerós, cas en què només
podrà ser acceptada quan el valor del bé objecte de la cessió gratuïta,
determinat mitjançant taxació pericial, sigui superior al d'aquells, de conformitat
amb els Articles 206.2 del TRLMRLC i 31.1 del Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals.
L’article 31.2 del Reglament de Patrimoni estableix que no es considera
gravamen l'assenyalament pel cedent d'un destí del bé per a l'ús general o el
servei públic de la competència de l'entitat local receptora, ni les inversions que
aquesta hagi de realitzar pel dit motiu
Tenint en compte les determinacions dels articles 67 i 206 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, 28, 29 i 31 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre,
pel qual es va aprovar el Reglament de Béns de les entitats locals de Catalunya,
l'article 633 del Codi Civil i l’article 531-12 del Codi Civil de Catalunya, Llei
5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als
drets reals.

Per tot això, proposo que la Junta de govern local, adopti els següents acords:
Primer.- Acceptar la cessió gratuïta, a proposta dels Srs. M Pilar Tremosa
Garcia i Xavier Rodríguez Tremosa, de la parcel·la de terreny de la
seva propietat situada al sector 28, Els Cocons d'aquest Municipi,
d'una superfície de 1.228 m2, identificada cadastralment amb la
referencia 8882902CF5588S0001JA, i inscrita al Registre de la
Propietat número 3 de Tarragona, al Tom 1268, Llibre 44, Foli 91,
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Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord
en virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant els decrets
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny i per acord del
Ple de l’ajuntament de data 12 de juliol de 2016.
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Finca 3818, amb un valor d’acord amb el projecte de reparcel·lació
del sector de 37.583,47 €.
5

Segon.- Elevar a Escriptura Pública aquesta donació, facultant al Sr. Alcalde
per a concórrer en la legal representació de l'Ajuntament a la
subscripció d'aquesta, així com per a quants actes i gestions exigeix
l'execució d'aquest acord.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari
per concórrer en legal representació de l'Ajuntament a la subscripció
d'aquesta escriptura publica d’acceptació, així com per a quants actes
i gestions exigeix l'execució d'aquest Acord.
Quart.-

Donar trasllat d’aquest acord als interessats en legal forma.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE REPARACIÓ DE LA
COBERTA DEL CENTRE CULTURAL

En data 6 de febrer de 2018, l’arquitecte de l’Ajuntament, Sr. Jonathan López
Skoog, va realitzar una inspecció al Centre Cultural per comprovar quina era la
causa de les constants filtracions d’aigua a l’edifici esmentat en cas de pluges.
En aquesta inspecció s’observà que el problema era degut principalment a la
manca d’estanqueïtat de l’antiga tela asfàltica de la coberta i recomana un
seguit d’obres de reparació que s’han d’executar per tal de solucionar el
problema i que tot seguit es relacionen:
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Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
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Extracció de les graves, plaques d’aïllament i geotèxtil (les dues primeres
per reaprofitament un cop executades les obres)
Extracció de la rajola perimetral amb càrrega i transport de runa a
abocador autoritzat.
Neteja prèvia de la base.
Subministrament i col·locació de tela asfàltica nova, amb remat perimetral
que garanteixi l’estanqueïtat.
Ampliació dels tres embornals existents, amb substitució de buneres i
proteccions.
Col·locació de plaques d’aïllament de poliestirè extruït existent (amb
aportació de plaques de les mateixes característiques en cas de
trencament de peces.
Subministrament i col·locació de capa geotèxtil.
Estesa de graves.
Prova d’estanqueïtat.

Per dur a terme els treballs recomanats a l’informe dels serveis tècnics per
reparar les deficiències detectades, s’ha demanat pressupost a dues empreses:

CASANOVA BERTRAN SL
SERVICIOS SERPEGA

IMPORT
9.832,75 €
7.636,45 €

21% IVA
2.064,88 €
1.603,65 €

IMPORT TOTAL
11.897,63 €
9.240,10 €

La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
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Valorada positivament la tasca realitzada fins ara per l’empresa Servicios
Serpega, i atès que ha presentat l’oferta més avantatjosa que resol totes les
partides que els serveis tècnics municipals consideren com a treballs
necessàries a efectuar per solucionar el problema de les filtracions d’aigua en
la coberta esmentada, es proposa contractar els seus serveis.
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Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2015/349, de 27 de juliol.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes d’obra
d’import inferior a 40.000 euros i que en aquest supòsit es podran adjudicar
directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient incorporarà
informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte,
l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 40.000 €.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.- Contractar les obres consistents en els treballs d’arranjament de la
coberta del Centre Cultural, mitjançant el procediment del contracte
menor, amb el contractista Sergio Pérez Garcia (Servicios Serpega),
per un import de set mil sis-cents trenta-sis euros amb quaranta-cinc
cèntims (7.636,45 €) més mil sis-cents tres euros amb seixanta-cinc
cèntims (1.603,65 €) en concepte d’IVA.

Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de
Contractes del Sector Públic.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
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Segon.- Aprovar la despesa per import de dos nou mil dos-cents quaranta
euros amb deu cèntims (9.240,10 €) amb càrrec a la partida 333 /
63201 del pressupost municipal prorrogat per l’exercici 2019.
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davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE PROTECCIÓ CIVIL
PER LES DIFERENTS PROVES ESPORTIVES DE L'ANY 2019.
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
L’ajuntament creu necessari la contractació de diferents serveis de protecció
civil per les proves esportives que s’han de celebrar en breu i que són les
següents:
Biketrial (17.3.2019)
Raid Aventura (7.04.2019)
Open Natura (BTT) (12.05.2019)
Cursa Trail Agulla (18.05.2019)
Open Natura Nocturn 27.07.2019).

En concret, es necessiten contractar diferents serveis d’ambulàncies, amb o
sense metge, segons la necessitat de la prova a realitzar, i un servei de
protecció civil per la prova de l’Open Natura que s’ha de celebrar el proper 12
de maig.
Per la prestació d’aquests serveis, s’ha demanat pressupost a l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona, que ha presentat una oferta per un
import total de 2.450 €.
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La Secretaria Intervenció municipal ha emès un informe sobre el procediment
legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a
contractar.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2015/349, de 27 de juliol.
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
serveis d’import inferior a 15.000 euros i que en aquest supòsit es podran
adjudicar directament. Alhora estableix que la tramitació de l’expedient
incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Es manifesta que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 €.

Primer.- Adjudicar la contractació dels serveis de protecció civil per les diferent
proves esportives a celebrar en el decurs de l’any 2019 en el municipi,
mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona, per un import de dos-mil
quatre-cents cinquanta euros (2.450,00 €).
Segon.- Aprovar la despesa per import de dos-mil quatre-cents cinquanta
euros (2.450,00 €) amb càrrec a la partida 341/ 22610 del pressupost
municipal per l’exercici 2019.
Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
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Quart.-

Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament
i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent al de la seva notificació.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A LA COMUNITAT
DE PROPIETARIS DE LA URB. SANT ROC.

Aquest ajuntament té convingut amb la comunitat de propietaris de la
urbanització Sant Roc que se’ls hi satisfarà la meitat de la despesa que suportin
en matèria d’enllumenat públic, atès que, a diferència de la resta
d’urbanitzacions que el seu àmbit està situat el totalment dins del terme del
Catllar, la urbanització Sant Roc està a cavall del nostre terme i el de la Secuita
i el comptador de l’enllumenat públic és únic.
La Comunitat de propietaris de la urbanització Sant Roc sol·licita l’abonament
del cinquanta per cent de dues factures de l’enllumenat públic corresponent als
períodes del 11.10.2018 a 17.12.2018, per 1.817,96 euros i del 17.12.2018 al
19.02.2019 per 1.383,31 euros, el que fa un total de 3.201,27 euros.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
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Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
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2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
11

Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal per a l’exercici de 2019, en quant a l’autorització,
disposició i reconeixement previ de la despesa.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar la despesa de 1.600,64 euros corresponent el cinquanta per
cent de les factures d’enllumenat públic corresponent als períodes del
11.10.2018 a 17.12.2018 i del 17.12.2018 al 19.02.2019, presentades
per la Comunitat de Propietaris de la Urbanització Sant Roc.

Segon.

Abonar l’import de la despesa aprovada a la Comunitat de Propietaris
de la Urbanització Sant Roc.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a la Comunitat de Propietaris de la
Urbanització Sant Roc, en legal forma.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

7. PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L'ENTITAT
SOCIETAT DE CAÇADORS “EL GAIÀ”.
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
Vista la instància presentada pel Sr. Joan Virgili Guari, en nom i representació
de la Societat de Caçadors El Gaià, en la que sol·licita d’aquest ajuntament una
subvenció per import de 700 € per a fer front a les despeses de funcionament
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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de l’esmentada entitat corresponents a l’any 2018, adjuntant una factura per
import de 910,14 €, corresponent a despeses sufragades durant l’any 2018.
12

Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.

Primer.

Atorgar una subvenció per import de 700 euros a la Societat de
Caçadors “El Gaià”, per tal que pugui fer front a les despeses
generades corresponents a l’any 2018, tal i com queda justificada
amb la factura presentada.

Segon.

Notificar aquest acord al departament d’intervenció per a la seva
executivitat.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’interessat, fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posi fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
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Atès que hi ha consignació pressupostària pel reconeixement d’aquesta
obligació, proposo que la Junta de Govern Local adopti els següents acords:
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Vots en contra: cap
13

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS CANDIATS I CANDIDATES QUE
HAN SUPERAT ELPROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE QUATRE
LLOCS DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU I CONSTITUCIÓ DE LA
BORSA DE TREBALL RESULTANT.
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:

Substanciat el procediment de selecció establert a les bases referides, la
constància documental del qual queda acreditada en el marc de l’expedient
administratiu, el tribunal de qualificació, constituït d’acord amb el nomenament
efectuat mitjançant els Decrets de l’alcaldia número 2018/429, de 18 d’octubre
de 2018 i 2018/520, de 12 de desembre de 2018, en sessió de 25 de gener de
2019 ha emès, d’acord amb la base 10 de les selectives, la llista d’aprovats, per
ordre de puntuació total obtinguda i la proposta contractació de les quatre
persones que han obtingut major puntuació i la constitució de la borsa de treball
amb els aspirants restants que hagin superat aquest procés selectiu, tot
resolent les al·legacions presentades:
“Per la Sra. Secretària s’informa de les diferents al·legacions i reclamacions:
1. Instància 18 desembre 2018, presentada per Sra. B C, M R, DNI 46681041 B,
i domicili a XXXX, carrer XXXX, XXXX(RE 2018/5382, de 18 de desembre), en
la qual planteja al·legació a la pregunta 19 de test de la prova de coneixements,
per considerar que la resposta correcta era l’opció B, i no l’opció A valorada pel
Tribunal, i sol·licita revisió de la qualificació.

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 1

10/04/2019 Secretari-Interventor

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 9 d’agost de 2018, es van
aprovar les bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu
per la provisió de quatre llocs de treball d’auxiliar administratiu, mitjançant
concurs oposició lliure, en règim laboral fix, i amb constitució de borsa de treball,
la qual es feu pública mitjançant els corresponents anuncis en al Butlletí Oficial
de la Província número 162, de 22 d’agost de 2018, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 7694, de 28 d’agost de 2018 i a la seu
electrònica de l’ajuntament.
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2. Instància 16 desembre 2018, presentada per Sr. M F, S, DNI 39697293 Y, i
domicili a XXXX, carrer de les XXXX, (RE 2018/5348, de 16 de desembre), en
la qual planteja contravenció de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, per
haver demanat el Tribunal als aspirants, amb ocasió de la realització de les
proves pràctiques del procés de selecció, la utilització dels seus correus
electrònics personals per tal de desar, mitjançant aquests, el resultat dels
exercicis que es van dur a terme.
3. Instància 11 gener 2019, presentada per Sra. O S, A, DNI 52429346 H, i domicili
a XXXX, XXXX, núm. XXXX(RE 115/2019), en la qual planteja revisió de la
qualificació atorgada en el supòsit pràctic per considerar que les respostes a
les qüestions 2 i 4 havien estat les correctes, i la reconsideració de l’exclusió
de l’exercici pràctic en tractament de texts, no obstant reconèixer l’errada per
la seva identificació personal a la part superior de l’examen, per raó que en les
instruccions enlloc ni per escrit s’havia indicar que constituiria motiu d’exclusió
i no correcció per aquesta errada, que, segons la seva al·legació, podria tenir
un descompte de puntuació, però no l’exclusió, ja que la prova la va fer bé, igual
que la d’excel, tot i admetre que es va dir de forma verbal.

5. Instància 16 gener 2019, presentada per Sr. Ch D, A B, amb DNI 47766526 B,
i domicili a la XXXX, carrer XXXX, núm. XXXX (RE 204/2019, de 16 de gener),
en la qual planteja la revisió de puntuació del mèrit al·legat d’experiència
professional per serveis en l’Administració local, en haver aportat certificat de
treball en la Diputació i no haver estat computat com a temps treballat en
l’Administració local.
6. Instància 18 gener 2019, presentada per Sra. I B, M, amb DNI 38120577 D, i
domicili a XXXX, carrer XXXX, núm. XXXX (RE 121/2019, de 18 de gener), en
la qual planteja el seu desacord amb la nota atorgada i amb les explicacions
rebudes, respecte de la puntuació de les qüestions 3a i 4a de l’exercici pràctic,
en la revisió d’examen, i sol·licita la revisió de la nota atorgada a la resposta
d’aquestes dues qüestions, denunciant a més a més com a una irregularitat el
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4. Instància 17 gener 2019, presentada per Sr. G J, J, DNI 39929341 F, i domicili
a XXXX, carrer XXXX, núm. XXXX(RE 214/2019, de 17 de gener), en la qual
planteja no quadrar-li la nota de la segona fase en relació als mèrits al·legats i
entrevista, i, comprovat que no havia estat valorat el certificat d’estudis de
Tècnic superior per a accés a estudis universitaris, tot i ser provisional, sol·licitar
que es valorés aquest Certificat provisional com a mèrit del concurs, per ser
vàlid jurídicament, i alternativament que es valorés el Títol oficial que ara
adjuntava i que li havia arribat ara.
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fet que, en la revisió de l’examen, no va estar atesa per tot el Tribunal al
complet, sinó només per un membre d’aquest.
15

Passades a informe del Vocal ponent, el Tribunal per unanimitat acorda assumir
l’informe ponència emès sobre totes aquestes al·legacions i reclamacions, amb el
següent contingut :
Examinades les diferents al·legacions, reclamacions i recursos plantejats :
1. Al·legació, presentada per Sra. B C M R, DNI 46681041 B, i domicili a XXXX,
carrer XXXX, 3A (RE 2018/5382, de 18 de desembre), en la qual planteja
al·legació a la pregunta 19 de test de la prova de coneixements, per considerar
que la resposta correcta era l’opció B, i no l’opció A valorada pel Tribunal, i
sol·licita revisió de la qualificació.
És correcta l’opció A valorada pel Tribunal, en raó que la qüestió 19 de test no
pregunta pel quòrum de vàlida constitució del Ple municipal, sinó dels òrgans
col·legiats en general d’acord amb la regulació de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic, raó per la qual procedia la seva desestimació.

No va existir la contravenció legal al·legada, pel doble motiu que, d’una banda, les
persones aspirants ja havien fet constar a la seva instància de sol·licitud de
participació en el procés de selecció adreça de correu electrònic de contacte, i no es
va demanar una de diferent en la realització de la prova pràctica per desar i enviar els
exercicis, i, d’altra, no es va exigir, i, de fet, va haver persones aspirants que no la van
poder fer servir, per raons tècniques, i les proves es van salvar i guardar a disposició
del Tribunal en dispositiu extern d’emmagatzemament, sense que consti que l’aspirant
al·legant demanés en cap moment acollir-se a aquesta opció, raons per les qual
procedia igualment la seva desestimació.
3. Al·legació, presentada per Sra. O S, A, DNI 52429346 H, i domicili a XXXX,
XXXX (RE 115/2019), en la qual planteja revisió de la qualificació atorgada en
el supòsit pràctic per considerar que les respostes a les qüestions 2 i 4 havien
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2. Al·legació, presentada per Sr. M F, S, DNI 39697293 Y, i domicili a XXXX, carrer
de les XXXX, (RE 2018/5348, de 16 de desembre), en la qual planteja
contravenció de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, per haver demanat
el Tribunal als aspirants, amb ocasió de la realització de les proves pràctiques
del procés de selecció, la utilització dels seus correus electrònics personals per
tal de desar, mitjançant aquests, el resultat dels exercicis que es van dur a
terme.
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estat les correctes, i la reconsideració de l’exclusió de l’exercici pràctic en
tractament de texts, no obstant reconèixer l’errada per la seva identificació
personal a la part superior de l’examen, per raó que en les instruccions enlloc
ni per escrit s’havia indicar que constituiria motiu d’exclusió i no correcció per
aquesta errada, que, segons la seva al·legació, podria tenir un descompte de
puntuació, però no l’exclusió, ja que la prova la va fer bé, igual que la d’Excel,
tot i admetre que es va dir de forma verbal.
Comprovat el contingut de les respostes de l’aspirant a les qüestions 2 i 4 del supòsit
pràctic, i la seva correcció i adequació, estimar l’al·legació de revisió de qualificació,
atorgant un 1,8 en la segona, i un 1,25 en la quarta.
Respecte de la segona al·legació, de reconsideració de la no valoració de la prova de
tractament de text, i exclusió del procés de selecció, per identificació nominal de
l’aspirant, la seva desestimació, per haver contravingut la instrucció verbal del Tribunal
(correctament observada i complerta pel 98 % de les persones aspirants presentades
a la prova) de confidencialitat de la identitat de les persones aspirants i no identificació,
procedeix la seva desestimació.
4. Instància 17 gener 2019, presentada per Sr. G J, J, DNI 39929341 F, i domicili
a XXXX, carrer XXXX (RE 214/2019, de 17 de gener), en la qual planteja no
quadrar-li la nota de la segona fase en relació als mèrits al·legats i entrevista,
i, comprovat que no havia estat valorat el certificat d’estudis de Tècnic superior
per a accés a estudis universitaris, tot i ser provisional, sol·licitar que es valorés
aquest Certificat provisional com a mèrit del concurs, per ser vàlid jurídicament,
i alternativament que es valorés el Títol oficial que ara adjuntava i que li havia
arribat ara.

5. Instància 16 gener 2019, presentada per Sr. Ch D, A B, amb DNI 47766526 B,
i domicili a XXXX, carrer XXXX (RE 204/2019, de 16 de gener), en la qual
planteja la revisió de puntuació del mèrit al·legat d’experiència professional per
serveis en l’Administració local, en haver aportat certificat de treball en la
Diputació i no haver estat computat com a temps treballat en l’Administració
local.
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Comprovat el certificat aportat per la persona aspirant, el Tribunal va considerar que
no es tractava d’un Títol que, conforme a les Bases de la convocatòria, pogués ser
valorable, raó per la qual s’estima procedent la seva desestimació, per ser conforme
a les Bases el criteri del Tribunal en la valoració dels mèrits al·legats, i sense que
pogués admetre ara nova documentació acreditativa de mèrits.
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Comprovat el Certificat de serveis aportat, i la seva correcció, s’estima procedent en
aquest cas l’estimació de l’al·legació, amb revisió de la valoració de mèrits atorgada
per serveis en l’Administració local, conforme al Certificat aportat, la qual cosa havia
de determinar l’increment de puntuació final del procés de la persona aspirant
al·legant, amb modificació de la seva posició en la relació de persones aspirants que
havien superat el procés de selecció.
6. Instància 18 gener 2019, presentada per Sra. I B, M, amb DNI 38120577 D, i
domicili a XXXX, carrer XXXX (RE 121/2019, de 18 de gener), en la qual
planteja el seu desacord amb la nota atorgada i amb les explicacions rebudes,
respecte de la puntuació de les qüestions 3a i 4a de l’exercici pràctic, en la
revisió d’examen, i sol·licita la revisió de la nota atorgada a la resposta
d’aquestes dues qüestions, denunciant a més a més com a una irregularitat el
fet que, en la revisió de l’examen, no va ser atesa per tot el Tribunal, sinó només
per un membre d’aquest.
Comprovat el contingut de les respostes de l’aspirant a les qüestions 3a i 4a del supòsit
pràctic, objecte de la seva impugnació, són correctes les qualificacions atorgades pel
Tribunal, d’1 punt a la resposta de la qüestió 3a, en consideració que no va contestar
correctament la segona subqüestió de la pregunta (quin vici presentaria la resolució),
en referir-se a “un recurs de revisió d’ofici”, i d’1,2 punts a la qüestió 4a, en
consideració que tampoc la resposta havia estat correcta, en introduir l’obligació per a
la interessada, no prevista legalment, d’haver “de fer-li saber a l’Ajuntament per quina
de les dues vies es vol comunicar amb ell”, raó per la qual s’estima procedent la
desestimació.

En conseqüència, per unanimitat i sense cap vot particular, el Tribunal acorda elevar
a la Junta de Govern Local la següent proposta en relació a les al·legacions i
reclamacions formulades :
PROPOSTA
Primer .- De desestimació de les al·legacions següents :
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Respecte del fet de, en la revisió de l’examen, no haver estat atesa pel Tribunal al
complet, desestimar igualment l’al·legació d’irregularitat, en la mesura que per a la
revisió va estar atesa per un dels Vocals del Tribunal (no una persona de l’Ajuntament,
com erròniament va interpretar l’aspirant en el moment de la revisió), que va resoldre
i explicar de forma adequada tots els dubtes i preguntes plantejades per l’aspirant,
sense que per a la revisió hi hagués necessitat d’assistir-hi la totalitat del Tribunal,
sense perjudici de la seva constitució, que sí que va ser.
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1. Al·legació, presentada per Sra. B C. M R, DNI 46681041 B, i domicili a XXXX,
carrer XXXX (RE 2018/5382, de 18 de desembre), en la qual planteja al·legació
a la pregunta 19 de test de la prova de coneixements, per considerar que la
resposta correcta era l’opció B, i no l’opció A valorada pel Tribunal, i sol·licita
revisió de la qualificació, per ser correcta l’opció A valorada pel Tribunal, en raó
que la qüestió 19 de test no pregunta pel quòrum de vàlida constitució del Ple
municipal, sinó dels òrgans col·legiats en general d’acord amb la regulació de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

3. Al·legació, presentada per Sra. O S, A, DNI 52429346 H, i domicili a XXXX,
XXXX (RE 115/2019), en la qual planteja la reconsideració de l’exclusió de
l’exercici pràctic en tractament de texts, no obstant reconèixer l’errada per la
seva identificació personal a la part superior de l’examen, per raó que en les
instruccions enlloc ni per escrit s’havia indicar que constituiria motiu d’exclusió
i no correcció per aquesta errada, que, segons la seva al·legació, podria tenir
un descompte de puntuació, però no l’exclusió, ja que la prova la va fer bé, igual
que la d’excel, tot i admetre que es va dir de forma verbal, respecte de la segona
al·legació, de reconsideració de la no valoració de la prova de tractament de
text, i exclusió del procés de selecció, per identificació nominal de l’aspirant, en
haver contravingut la instrucció verbal del Tribunal (correctament observada i
complerta pel 98 % de les persones aspirants presentades a la prova) de
confidencialitat de la identitat de les persones aspirants i no identificació,
contravenció que la mateixa persona aspirant va admetre en la seva al·legació.
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2. Al·legació, presentada per Sr. M F, S, DNI 39697293 Y, i domicili a XXXX, carrer
XXXX, (RE 2018/5348, de 16 de desembre), en la qual planteja contravenció
de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, per haver demanat el Tribunal
als aspirants, amb ocasió de la realització de les proves pràctiques del procés
de selecció, la utilització dels seus correus electrònics personals per tal de
desar, mitjançant aquests, el resultat dels exercicis que es van dur a terme, en
no haver existit la contravenció legal al·legada, pel doble motiu que, d’una
banda, les persones aspirants ja havien fet constar a la seva instància de
sol·licitud de participació en el procés de selecció adreça de correu electrònic
de contacte, i no es va demanar una de diferent en la realització de la prova
pràctica per desar i enviar els exercicis, i, d’altra, que no es va exigir, i, de fet,
va haver persones aspirants que no la van poder fer servir, per raons tècniques,
i les proves es van salvar i guardar a disposició del Tribunal en dispositiu extern
d’emmagatzemament, sense que constés que l’aspirant al·legant demanés en
cap moment acollir-se a aquesta opció.
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4. Al·legació, presentada per Sr. G J, J, DNI 39929341 F, i domicili a XXXX, carrer
XXXX (RE 214/2019, de 17 de gener), en la qual planteja no quadrar-li la nota
de la segona fase en relació als mèrits al·legats i entrevista, i, comprovat que
no havia estat valorat el certificat d’estudis de Tècnic superior per a accés a
estudis universitaris, tot i ser provisional, sol·licitar que es valorés aquest
Certificat provisional com a mèrit del concurs, per ser vàlid jurídicament, i
alternativament que es valorés el Títol oficial que ara adjuntava i que li havia
arribat ara, en no tractar-se el certificat aportat d’un Títol que, conforme a les
Bases de la convocatòria, pogués ser valorable, i haver estat conforme a les
Bases el criteri del Tribunal de no valorar-lo, i sense que pogués admetre ara
nova documentació acreditativa de mèrits.

Segon .- D’estimació de les al·legacions següents :
1. Parcial de l’al·legació presentada per Sra. O S, A, DNI 52429346 H, i domicili a
XXXX, Riera de XXXX (RE 115/2019), en la qual planteja revisió de la
qualificació atorgada en el supòsit pràctic per considerar que les respostes a
les qüestions 2 i 4 havien estat les correctes, en raó que, comprovat el contingut
de les respostes de l’aspirant a les qüestions 2 i 4 del supòsit pràctic, i la seva
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5. Al·legació, presentada per Sra. I B, M, amb DNI 38120577 D, i domicili a XXXX,
carrer XXXX (RE 121/2019, de 18 de gener), en la qual planteja el seu desacord
amb la nota atorgada i amb les explicacions rebudes, respecte de la puntuació
de les qüestions 3a i 4a de l’exercici pràctic, en la revisió d’examen, i sol·licita
la revisió de la nota atorgada a la resposta d’aquestes dues qüestions,
denunciant a més a més com a una irregularitat el fet que, en la revisió de
l’examen, no va ser atesa per tot el Tribunal, sinó només per un membre
d’aquest, per raó que, respecte de la qualificació atorgada, i comprovat el
contingut de les respostes de l’aspirant a les qüestions 3a i 4a del supòsit
pràctic, objecte de la seva impugnació, són correctes les qualificacions
atorgades pel Tribunal, d’1 punt a la resposta de la qüestió 3a, en consideració
que no va contestar correctament la segona subqüestió de la pregunta (quin
vici presentaria la resolució), en referir-se a “un recurs de revisió d’ofici”, i d’1,2
punts a la qüestió 4a, en consideració que tampoc la resposta havia estat
correcta, en introduir l’obligació per a la interessada, no prevista legalment,
d’haver “de fer-li saber a l’Ajuntament per quina de les dues vies es vol
comunicar amb ell”, i, pel que fa a la denúncia d’irregularitat, la revisió va estar
atesa per un dels Vocals del Tribunal, que va resoldre de forma adequada tots
els dubtes i preguntes plantejades per l’aspirant, sense que per a la revisió hi
hagués necessitat d’assistir-hi la totalitat del Tribunal, sense perjudici de la seva
constitució, que sí que va ser.
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correcció i adequació, era procedent la revisió de qualificació, atorgant un 1,8
en la segona, i un 1,25 en la quarta.
20

2. Al·legació presentada per Sr. Ch D, A B, amb DNI 47766526 B, i domicili a
XXXX, carrer XXXX (RE 204/2019, de 16 de gener), en la qual planteja la revisió
de puntuació del mèrit al·legat d’experiència professional per serveis en
l’Administració local, en haver aportat certificat de treball en la Diputació i no
haver estat computat com a temps treballat en l’Administració local, en raó que,
comprovat el Certificat de serveis aportat, i la seva correcció, procedia la revisió
de la valoració de mèrits atorgada per serveis en l’Administració local, conforme
al Certificat aportat, la qual cosa havia de determinar l’increment de puntuació
final del procés de la persona aspirant al·legant, amb modificació de la seva
posició en la relació de persones aspirants que havien superat el procés de
selecció.
En raó de l’estimació de les al·legacions i reclamacions resoltes de forma favorable,
el Tribunal, per unanimitat, acorda formar i fer pública nova relació de persones
aspirants que va superar el procés selectiu, per l’ordre de la puntuació respectivament
assolida (i que suposava modificació de la inicialment publicada).
RESULTATS
FINALS

1a FASE

2a FASE

36567897J

18,483

10,00

28,48

39734905J

15,54

9,60

25,14

39888945E

15,09

10,00

25,09

47766526B

13,89

9,80

23,69

49875931V

13,349

8,90

22,25

47760955Y

12,305

9,80

22,11

39729811W

12,91

8,75

21,66

47764591P

11,99

9,50

21,49

39701336R

12,54

8,40

20,94

47756538M

15,514

4,00

19,51

46681041B

13,15

6,00

19,15

47766957M

14,871

3,70

18,57

44198096P

14,37

4,00

18,37

39692728H

12,359

5,30

17,66
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39717586J

13,486

2,70

16,19

39916052N

12,029

4,00

16,03

39698144Y

11,949

2,50

14,45

39929341F

11,947

2,00

13,95

Atesos els resultats, el Tribunal acorda elevar, juntament amb l’Expedient, actuacions
i Actes, proposta de contractació laboral indefinida de les persones aspirants que, per
haver assolit la millor puntuació final del procés selectiu, havien quedat en els quatre
primers llocs de la relació :
1a FASE

2a FASE

RESULTATS
FINALS

36567897J

18,483

10,00

28,48

39734905J

15,54

9,60

25,14

39888945E

15,09

10,00

25,09

47766526B

13,89

9,80

23,69

DNI

Igualment, i conforme la Base 10a, el Tribunal acorda elevar proposta de formació de
Borsa de Treball amb la resta de les persones aspirants que, per haver superat el
procés selectiu, figuraven en la relació, per l’ordre de puntuació respectivament
assolida, als efectes de contractació laboral per possibles vacants i substitucions:
1a FASE

2a FASE

RESULTATS
FINALS

49875931V

13,349

8,90

22,25

47760955Y

12,305

9,80

22,11

39729811W

12,91

8,75

21,66

47764591P

11,99

9,50

21,49

39701336R

12,54

8,40

20,94

47756538M

15,514

4,00

19,51

46681041B

13,15

6,00

19,15

47766957M

14,871

3,70

18,57

44198096P

14,37

4,00

18,37

39692728H

12,359

5,30

17,66

JOSEP LLOP TOUS

Signatura 1 de 1

10/04/2019 Secretari-Interventor

DNI

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

6129043b9ce04f8186f5bd8633c804ac001

Url de validació

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

21

39717586J

13,486

2,70

16,19

39916052N

12,029

4,00

16,03

39698144Y

11,949

2,50

14,45

39929341F

11,947

2,00

13,95

Amb la qual cosa, el President declara conclosa l’actuació del Tribunal, de la qual
s’aixeca la present Acta, que signa amb els/les Vocals, i amb mi, la Secretària, que en
dono fe.”

Posteriorment a la data indicada es presentaren nous recursos, al·legacions i
reclamacions, tal i com seguidament es relaciona:
A. Instància 7 febrer 201, presentada per la Sra. M P, S, DNI 39880942 T, i domicili
a XXXX, carrer XXXX (RE 2019/482, de 7 de febrer).
B. Instància 31 gener 2019, presentada pel Sr. G J, J DNI 39929341 F, i domicili a
XXXX, carrer XXXX, núm. XXXX (RE 2019/410, de 31 de gener).
C. Instància 31 gener 2019, presentada per Sr. G J, J, DNI 39929341 F, i domicili a
XXXX, carrer XXXX, núm. XXXX (RE 2019/411, de 31 de gener).
D. Instància 27 gener 2019, presentada per Sr. B R, E, DNI 39697206 B, i domicili
a XXXX, carrer de XXXX, núm. XXXX (RE Delegació Hisenda Tarragona
43001 2019 E 73, de 28 gener 2019, i Ajuntament 393, de 31 gener de 2019).

Passades les al·legacions referides al vocal ponent, emet informe en data 13
de març de 2019, el qual ha estat assumit pel Tribunal en ple en l’acta de la
sessió de la mateixa data, i amb el següent contingut literal en quant als apartat
de raonaments i conclusions:
RAONAMENTS
Examinades les diferents al·legacions, reclamacions i recursos plantejats:
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E. Instància sense data, presentada per Sra. O R, D P, DNI 49875931 V, i domicili
a XXXX, carrer XXXX, núm. XXXX (RE 2019/892, d’11 de març).
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1. Al·legació presentada per Sra. M P, S, DNI 39880942 T, i domicili a XXXX, carrer
XXXX (RE no hi consta), en la qual planteja discriminació pel lloc ocupat a l’aula
d’examen de la prova pràctica informàtica, pel fet d’haver estat a la última fila i no
haver sentit que les persones aspirants no podien identificar-se als exercicis i que allò
seria motiu d’exclusió, i que l’enviament a l’Ajuntament per part de les persones
aspirants dels exercicis realitzat a través de l’adreça personal de correu electrònic
també podia suposar la revelació de la identitat si contenia el nom i cognoms de la
persona remitent, la qual cosa podia suposar contradicció amb l’esmentada instrucció
del Tribunal de preservar l’anonimat de les persones aspirants que, en el seu cas, per
no haver-la respectat, havia comportat l’exclusió del procés.
Les condicions de l’aula en la qual es van fer les proves (Aula d’Informàtica de la URV,
Campus Catalunya, en Tarragona), les seves dimensions (d’uns 30 m2., aprox.),
configuració rectangular regular, acústica, disposició de les taules, amb unes vint
fileres entre les quals es van distribuir els membres del Tribunal, tant al davant com al
darrera (on diu l’al·legant que va ser col·locada) i funcionament dels equips
informàtics, van ser comprovades pel Tribunal amb caràcter previ a l’inici de les proves
i es van considerar adequades.

I tampoc és admissible el segon motiu de denúncia adduït, que el fet de l’enviament
posterior dels exercicis a l’adreça genèrica indicada de correu electrònic de
l’Ajuntament suposés contravenir la preservació davant els membres del Tribunal de
la identitat de la persona aspirant (que va ser precisament la finalitat d’aquella
instrucció verbal), i allò encara que aquesta utilitzés un compte de correu personal
amb el seu nom i cognom, des del moment que receptor dels correus va ser, en tots
els casos i sense excepció, personal de l’Ajuntament, de tot aliè al Tribunal, i que es
va limitar a, estrictament, obrir els arxius adjunts als correus enviats, imprimir el seu
contingut (els exercicis realitzats) i posar-los a disposició del Tribunal per a la seva
correcció i qualificació, sense que a aquest, d’haver estat correctament observada la
instrucció, li arribés més identificació que el respectiu DNI consignat per les persones
aspirants, al marge que per part del Tribunal, i de l’assessor que va actuar com a
expert informàtic, es van oferir alternatives a les persones aspirants que van
manifestar la impossibilitat o el seu desacord d’enviar els exercicis per correu
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Aquestes condicions van ser exactament les mateixes per a totes les persones
aspirants, independentment del lloc concret ocupat per cadascuna d’elles,
circumstància per la qual ha d’estimar-se com a no fonamentada la denúncia de
discriminació pel raó del lloc ocupat a l’aula, ubicació que tampoc podia ser
raonablement obstativa de rebre la instrucció verbal, repetida i reiterada, de
confidencialitat i preservació de la identitat de les persones aspirants i no identificació
(correctament observada i complerta pel 98 % de les persones aspirants presentades
a la prova), raons que determinen la procedència de la seva íntegra desestimació.
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electrònic, sense que consti que l’al·legant sol·licites aquest suport, raons per les quals
s’estima igualment procedent la seva desestimació.
24

2. Al·legació, presentada pel Sr. G J, J, DNI 39929341 F, i domicili a XXXX, carrer
XXXX, núm. XXXX (RE 2019/410, de 31 de gener), en la qual denúncia omissió de
valoració de mèrits al·legats per a la fase de concurs en raó de serveis prestats al
sector privat com a administratiu, i en sol·licitud de valoració pel Tribunal, amb
aportació de nova documentació.
D’acord amb la Base 8.2.1.A3 de les aprovades per a la convocatòria (BOPT núm.
162, de data 22 d’agost de 2018), els serveis prestats en el sector privat havien de ser
desenvolupant tasques administratives, i els únics que l’aspirant va al·legar
documentalment en el termini de presentació de les sol·licituds de participació en el
procés de selecció (contractes de treball Industries Preciber, SA) no són d’aquesta
classe, sinó com a oficial 3a, segons consta als contractes de treball aportats amb la
sol·licitud, i sense que el document aportat ara amb l’escrit d’al·legacions (certificat
empresa on es concreta la naturalesa de les tasques) pugui ser valorat pel Tribunal,
en disposar la mateixa Base la impossibilitat de valoració de documentació
acreditativa de mèrits no aportada dins del termini de presentació de sol·licituds, raons
per les quals procedia la seva desestimació.
3. Al·legació, presentada pel Sr. G J, J, DNI 39929341 F, i domicili a XXXX, carrer
XXXX, núm. XXXX (RE 2019/411, de 31 de gener), en la qual denúncia omissió de
valoració de mèrits al·legats per a la fase de concurs en raó de serveis prestats a
l’Administració Pública local, i en sol·licitud de revisió de valoració pel Tribunal.

4. Recurs d’alçada, presentat pel Sr. B R, E, DNI 39697206 B, i domicili a XXXX,
carrer de XXXX, núm. XXXX (RE Delegació Hisenda Tarragona 43001 2019 E 73, de
28 gener 2019, i Ajuntament 393, de 31 gener de 2019), en el qual planteja l’aplicació
pel Tribunal, en la qualificació dels supòsits pràctics de la prova ofimàtica, del criteri
de qualificació de requerit un mínim de 2,5 punts per exercici dels dos que
configuraven la prova, circumstància no prevista a les Bases de la convocatòria, i en
sol·licitud de nova qualificació de l’exercici per la suma de la puntuació obtinguda per
l’aspirant en tots dos exercicis, de 5,70, sense aplicar puntuació mínima de superació
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D’acord amb la Base 8.2.1.A1 de les aprovades per a la convocatòria (BOPT núm.
162, de data 22 d’agost de 2018), els serveis prestats en el sector públic local havien
de ser desenvolupant funcions o tasques administratives, i els únics que l’aspirant va
al·legar documentalment en el termini de presentació de les sol·licituds de participació
en el procés de selecció (certificat de serveis Ajuntament de Riudoms de 5 de
setembre de 2018) no són d’aquesta classe, sinó com a responsable d’arxiu i
biblioteca, raó per la qual procedia la seva desestimació.
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de cada exercici per separat.
El criteri de requerit una qualificació mínima de 2,5 punts per a cadascun dels dos
exercicis (tractament de textos i full de càlcul, fent servir programari de suite Office
Microsoft en versió estàndard de mercat) que configuraven la subprova pràctica
d’ofimàtica en que es va dividir la prova de coneixements pràctics (Base 8.1.3 de les
aprovades per a la convocatòria) es va aplicar pel Tribunal en exercici de la seva
capacitat i competència i dins del marge de la seva discrecionalitat tècnica amb
caràcter general per a totes les persones aspirants, sense cap mena de dispensa, i en
estricta consideració de les funciones que integraven el contingut funcional de les
places convocades, d’Auxiliar administratiu, i que exigien demostrar un coneixement
de programari de nivell mínim (fixat en 2,5 punts sobre 5) tant en tractament de textos,
com en full de càlcul, nivell que només va ser acreditat pel recorrent en la subprova
de full de càlcul (qualificació de 4 punts sobre 5), però no així en la de tractament de
textos (puntuació d’1,70 punts sobre 5), eina informàtica bàsica en el
desenvolupament de les tasques actuals d’una plaça d’Auxiliar administratiu, criteri en
l’aplicació del qual es ratifica el Tribunal, amb confirmació de la qualificació atorgada
a l’aspirant (No apte prova de coneixements pràctics), i correlativa desestimació
íntegra del recurs.

Encara que, d’acord amb la única relació publicada de persones aspirants que van
superar el procés de selecció, de 15 de gener de 2019 (i en la qual figurava en quart
lloc, i, per tant, amb expectatives de la Resolució de contractació prevista a la Base
10a de les aprovades per a la convocatòria), la sol·licitant pugui entendre’s legitimada
per presentar la documentació exigida a la Base, i allò, aital i com es diu en aquesta,
sense necessitat de previ requeriment, com, de fet, fa, segurament en evitació del
perjudici de decaïment de drets que la mateixa Base lliga a la manca de presentació
en termini de la documentació, s’entén que la omissió de publicitat per l’Ajuntament
de la nova relació de persones aspirants que van superar el procés selectiu, en raó de
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5. Sol·licitud sense datar, presentada per Sra. O R, DP, DNI 49875931 V, i domicili
a XXXX, carrer XXXX, núm. XXXX (RE 2019/892, d’11 de març), per la qual, després
d’al·legar
a. el caràcter definitiu de la relació de persones aspirants aprovades publicada a la
Seu electrònica de l’Ajuntament el 15 de gener de 2019, i
b. l’aplicació de les Bases en quan a la proposta del Tribunal per a la contractació de
les quatre persones aspirants amb la millor puntuació i l’aportació per aquestes, als
efectes de l’esmentada contractació, dels documents acreditatius de les condicions de
capacitat i requisits exigits a la convocatòria, presenta fotocopia del DNI, declaració
de no estar incursa en cap causa d’incapacitat ni inhabilitació per a l’exercici de
funcions públiques, i informe clínic, i sol·licita informació “del procés a seguir” perquè
treballa en un Ajuntament i vol informar amb l’antelació que diu la normativa.
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l’estimació de les al·legacions i reclamacions resoltes de forma favorable (i que
suposava modificació de la inicialment publicada) i que constitueix la proposta
continguda en l’Acta de la Sessió de 25 de gener de 2019, no pot comportar la
conseqüència, presumiblement pretesa per la sol·licitant, de l’automàtica consolidació
com a definitiva de la primera relació publicada, entre d’altes coses perquè, encara
que no ho estableixin les Bases de manera expressa, la proposta del Tribunal no és
executiva per sí mateixa, ni genera cap dret a la contractació de les persones aspirants
incloses, sinó que sempre i necessàriament ha d’haver estat assumida per l’òrgan
competent per a la contractació i formació de la Borsa (l’Alcaldia, a tenor de les Bases),
i no consta que s’hagi produït aquesta circumstància, no només respecte de la primera
proposta, de 15 de gener de 2019, sinó tampoc respecte de la segona, de 25 de gener
de 2019, resultat de l’estimació d’al·legacions, i que modificava la inicialment
publicada, motiu pel qual ha de ser desestimada la sol·licitud en aquesta concreta
pretensió, amb proposta de retorn de la documentació aportada.
Incorpora la instància igualment sol·licitud d’informació del procés a seguir, que
procedeix estimar, indicant-li la necessitat d’esperar que es dicti la Resolució a la qual
s’ha fet esment, d’assumpció per l’Alcaldia de la proposta del Tribunal de contractació
i formació de la Borsa de Treball.
CONCLUSIONS I PROPOSTA
En raó dels anteriors Antecedents i Raonaments, s’estima procedent, i en tal sentit es
formula proposta

1. Al·legació, presentada per la Sra. M P, S, DNI 39880942 T, i domicili a XXXX,
carrer XXXX (RE no hi consta), en la qual planteja discriminació pel lloc ocupat a
l’aula d’examen de la prova pràctica informàtica, pel fet d’haver estat a la última
fila i no haver sentit que les persones aspirants no podien identificar-se als
exercicis i que allò seria motiu d’exclusió, i que l’enviament a l’Ajuntament per part
de les persones aspirants dels exercicis realitzat a través de l’adreça personal de
correu electrònic també podia suposar la revelació de la identitat si contenia el
nom i cognoms de la persona remitent, la qual cosa podia suposar contradicció
amb l’esmentada instrucció del Tribunal de preservar l’anonimat de les persones
aspirants que, en el seu cas, per no haver-la respectat, havia comportat l’exclusió
del procés, per raó
a. que les condicions de l’aula en la qual es van fer les proves (Aula
d’Informàtica de la URV, Campus Catalunya, en Tarragona), les seves
dimensions (d’uns 30 m2., aprox.), configuració rectangular regular,
acústica, disposició de les taules, amb unes vint fileres entre les quals es
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Primer.- De desestimació de les al·legacions següents :
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2. Al·legació, presentada pel Sr. G J, J, DNI 39929341 F, i domicili a XXXX, carrer
XXXX, núm. XXXX (RE 2019/410, de 31 de gener), en la qual denúncia omissió
de valoració de mèrits al·legats per a la fase de concurs en raó de serveis prestats
al sector privat com a administratiu, i en sol·licitud de valoració pel Tribunal, amb
aportació de nova documentació, en raó que, d’acord amb la Base 8.2.1.A3 de les
aprovades per a la convocatòria (BOPT núm. 162, de data 22 d’agost de 2018),
els serveis prestats en el sector privat havien de ser desenvolupant tasques
administratives, i els únics que l’aspirant va al·legar documentalment en el termini
de presentació de les sol·licituds de participació en el procés de selecció
(contractes de treball Industries Preciber, SA) no són d’aquesta classe, sinó com
a oficial 3a, segons consta als contractes de treball aportats amb la sol·licitud, i
sense que el document aportat ara amb l’escrit d’al·legacions (certificat empresa
on es concreta la naturalesa de les tasques) pugui ser valorat pel Tribunal, en
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van distribuir els membres del Tribunal, tant al davant com al darrera (on
diu l’al·legant que va ser col·locada) i funcionament dels equips informàtics,
van ser comprovades pel Tribunal amb caràcter previ a l’inici de les proves
i es van considerar adequades, condicions que van ser exactament les
mateixes per a totes les persones aspirants, independentment del lloc
concret ocupat per cadascuna d’elles, circumstància per la qual ha
d’estimar-se com a no fonamentada la denúncia de discriminació pel raó
del lloc ocupat a l’aula, ubicació que tampoc podia ser raonablement
obstativa de rebre la instrucció verbal, repetida i reiterada, de
confidencialitat i preservació de la identitat de les persones aspirants i no
identificació (correctament observada i complerta pel 98 % de les persones
aspirants presentades a la prova), i
b. que el fet de l’enviament posterior dels exercicis a l’adreça genèrica
indicada de correu electrònic de l’Ajuntament no va suposar contravenir la
preservació davant els membres del Tribunal de la identitat de la persona
aspirant (que va ser precisament la finalitat d’aquella instrucció verbal), i
allò encara que aquesta utilitzés un compte de correu personal amb el seu
nom i cognom, des del moment que receptor dels correus va ser, en tots
els casos i sense excepció, personal de l’Ajuntament, de tot aliè al Tribunal,
i que es va limitar a, estrictament, obrir els arxius adjunts als correus
enviats, imprimir el seu contingut (els exercicis realitzats) i posar-los a
disposició del Tribunal per a la seva correcció i qualificació, sense que a
aquest, d’haver estat correctament observada la instrucció, li arribés més
identificació que el respectiu DNI consignat per les persones aspirants, al
marge que per part del Tribunal, i de l’assessor que va actuar com a expert
informàtic, es van oferir alternatives a les persones aspirants que van
manifestar la impossibilitat o el seu desacord d’enviar els exercicis per
correu electrònic, sense que consti que l’al·legant sol·licites aquest suport.
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disposar la mateixa Base la impossibilitat de valoració de documentació
acreditativa de mèrits no aportada dins del termini de presentació de sol·licituds.
28

4. Recurs d’alçada, presentat pel Sr. B R, E, DNI 39697206 B, i domicili a XXXX,
carrer XXXX, núm. XXXX (RE Delegació Hisenda Tarragona 43001 2019 E 73, de
28 gener 2019, i Ajuntament 393, de 31 gener de 2019), en el qual planteja
l’aplicació pel Tribunal, en la qualificació dels supòsits pràctics de la prova
ofimàtica, del criteri de qualificació de requerit un mínim de 2,5 punts per exercici
dels dos que configuraven la prova, circumstància no prevista a les Bases de la
convocatòria, i en sol·licitud de nova qualificació de l’exercici per la suma de la
puntuació obtinguda per l’aspirant en tots dos exercicis, de 5,70, sense aplicar
puntuació mínima de superació de cada exercici per separat, en raó que el criteri
de requerit una qualificació mínima de 2,5 punts per a cadascun dels dos exercicis
(tractament de textos i full de càlcul, fent servir programari de suite Office Microsoft
en versió estàndard de mercat) que configuraven la subprova pràctica d’ofimàtica
en que es va dividir la prova de coneixements pràctics (Base 8.1.3 de les
aprovades per a la convocatòria) es va aplicar pel Tribunal en exercici de la seva
capacitat i competència i dins del marge de la seva discrecionalitat tècnica
o amb caràcter general per a totes les persones aspirants, sense cap mena de
dispensa, i
o en estricta consideració de les funciones que integraven el contingut
funcional de les places convocades, d’Auxiliar administratiu, i que exigien
demostrar un coneixement de programari de nivell mínim (fixat en 2,5 punts
sobre 5) tant en tractament de textos, com en full de càlcul, nivell que només
va ser acreditat pel recorrent en la subprova de full de càlcul (qualificació de
4 punts sobre 5), però no així en la de tractament de textos (puntuació d’1,70
punts sobre 5), eina informàtica bàsica en el desenvolupament de les
tasques actuals d’una plaça d’Auxiliar administratiu, criteri en l’aplicació del
qual es ratifica el Tribunal, amb confirmació de la qualificació atorgada a
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3. Al·legació, presentada per Sr. G J, J, DNI 39929341 F, i domicili a XXXX, carrer
XXXX, núm. XXXX (RE 2019/411, de 31 de gener), en la qual denúncia omissió
de valoració de mèrits al·legats per a la fase de concurs en raó de serveis prestats
a l’Administració Pública local, i en sol·licitud de revisió de valoració pel Tribunal,
en raó que, d’acord amb la Base 8.2.1.A1 de les aprovades per a la convocatòria
(BOPT núm. 162, de data 22 d’agost de 2018), els serveis prestats en el sector
públic local havien de ser desenvolupant funcions o tasques administratives, i els
únics que l’aspirant va al·legar documentalment en el termini de presentació de
les sol·licituds de participació en el procés de selecció (certificat de serveis
Ajuntament de Riudoms de 5 de setembre de 2018) no són d’aquesta classe, sinó
com a responsable d’arxiu i biblioteca, raó per la qual procedia la seva
desestimació.
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desestimació íntegra del recurs.

Segon.- D’estimació de la sol·licitud d’informació “del procés a seguir” perquè
treballava en un Ajuntament i volia informar amb l’antelació que deia la normativa, amb
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5. Sol·licitud sense datar, presentada per la Sra. O R, D P, DNI 49875931 V, i domicili
a XXXX, carrer XXXX, núm. XXXX (RE 2019/892, d’11 de març), per la qual,
després d’al·legar
a. el caràcter definitiu de la relació de persones aspirants aprovades publicada
a la Seu electrònica de l’Ajuntament el 15 de gener de 2019, i
b. l’aplicació de les Bases en quan a la proposta del Tribunal per a la
contractació de les quatre persones aspirants amb la millor puntuació i
l’aportació per aquestes, als efectes de l’esmentada contractació, dels
documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits a la
convocatòria, presenta fotocopia del DNI, declaració de no estar incursa en
cap causa d’incapacitat ni inhabilitació per a l’exercici de funcions públiques,
i informe clínic, per raó que, encara que, d’acord amb la única relació
publicada de persones aspirants que van superar el procés de selecció, de
15 de gener de 2019 (i en la qual figurava en quart lloc, i, per tant, amb
expectatives de la Resolució de contractació prevista a la Base 10a de les
aprovades per a la convocatòria), la sol·licitant pugui entendre’s legitimada
per presentar la documentació exigida a la Base, i allò, aital i com es diu en
aquesta, sense necessitat de previ requeriment, com, de fet, fa, segurament
en evitació del perjudici de decaïment de drets que la mateixa Base lliga a la
manca de presentació en termini de la documentació, s’entén que la omissió
de publicitat per l’Ajuntament de la nova relació de persones aspirants que
van superar el procés selectiu, en raó de l’estimació de les al·legacions i
reclamacions resoltes de forma favorable (i que suposava modificació de la
inicialment publicada) i que constitueix la proposta continguda en l’Acta de la
Sessió de 25 de gener de 2019, no pot comportat la conseqüència,
presumiblement pretesa per la sol·licitant, de la automàtica consolidació com
a definitiva de la primera relació publicada, entre d’altes coses perquè,
encara que no ho estableixin les Bases de manera expressa, la proposta del
Tribunal no és executiva per sí mateixa, ni genera cap dret a la contractació
de les persones aspirants hi incloses, sinó que sempre i necessàriament ha
d’haver estat assumida per l’òrgan competent per a la contractació i formació
de la Borsa (l’Alcaldia, a tenor de les Bases), i no consta que s’hi hagi produït
aquesta circumstància, no només respecte de la primera proposta, de 15 de
gener de 2019, sinó tampoc respecte de la segona de 25 de gener de 2019,
resultat de la estimació d’al·legacions, i que modificava la inicialment
publicada.
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indicació de la necessitat d’haver d’esperar que es dictés la Resolució d’assumpció
per l’Alcaldia de la proposta del Tribunal de contractació i formació de la Borsa de
Treball.

Vist el que estableix l'art. 93 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, les Bases
de la convocatòria, i l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 12 de juliol de 2016 i mitjançant decrets de l’alcaldia
2015/349, de 27 de juliol, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542, de 31 d’octubre.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Desestimar les al·legacions següents:

2. Al·legació, presentada per Sr. M F, S, DNI 39697293 Y, i domicili a
XXXX, carrer XXXX, (RE 2018/5348, de 16 de desembre), en la qual
planteja contravenció de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
per haver demanat el Tribunal als aspirants, amb ocasió de la
realització de les proves pràctiques del procés de selecció, la
utilització dels seus correus electrònics personals per tal de desar,
mitjançant aquests, el resultat dels exercicis que es van dur a terme,
en no haver existit la contravenció legal al·legada, pel doble motiu
que, d’una banda, les persones aspirants ja havien fet constar a la
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1. Al·legació, presentada per Sra. B C. M R, DNI 46681041 B, i
domicili a XXXX, carrer XXXX (RE 2018/5382, de 18 de desembre),
en la qual planteja al·legació a la pregunta 19 de test de la prova de
coneixements, per considerar que la resposta correcta era l’opció B, i
no l’opció A valorada pel Tribunal, i sol·licita revisió de la qualificació,
per ser correcta l’opció A valorada pel Tribunal, en raó que la qüestió
19 de test no pregunta pel quòrum de vàlida constitució del Ple
municipal, sinó dels òrgans col·legiats en general d’acord amb la
regulació de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

6129043b9ce04f8186f5bd8633c804ac001

Url de validació

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

30

seva instància de sol·licitud de participació en el procés de selecció
adreça de correu electrònic de contacte, i no es va demanar una de
diferent en la realització de la prova pràctica per desar i enviar els
exercicis, i, d’altra, que no es va exigir, i, de fet, va haver persones
aspirants que no la van poder fer servir, per raons tècniques, i les
proves es van salvar i guardar a disposició del Tribunal en dispositiu
extern d’emmagatzemament, sense que constés que l’aspirant
al·legant demanés en cap moment acollir-se a aquesta opció.

4. Al·legació, presentada per Sr. G J, J, DNI 39929341 F, i domicili a
XXXX, carrer XXXX (RE 214/2019, de 17 de gener), en la qual
planteja no quadrar-li la nota de la segona fase en relació als mèrits
al·legats i entrevista, i, comprovat que no havia estat valorat el
certificat d’estudis de Tècnic superior per a accés a estudis
universitaris, tot i ser provisional, sol·licitar que es valorés aquest
Certificat provisional com a mèrit del concurs, per ser vàlid
jurídicament, i alternativament que es valorés el Títol oficial que ara
adjuntava i que li havia arribat ara, en no tractar-se el certificat aportat
d’un Títol que, conforme a les Bases de la convocatòria, pogués ser
valorable, i haver estat conforme a les Bases el criteri del Tribunal de
no valorar-lo, i sense que pogués admetre ara nova documentació
acreditativa de mèrits.
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3. Al·legació, presentada per Sra. O S, A, DNI 52429346 H, i domicili
a XXXX, XXXX (RE 115/2019), en la qual planteja la reconsideració
de l’exclusió de l’exercici pràctic en tractament de texts, no obstant
reconèixer l’errada per la seva identificació personal a la part superior
de l’examen, per raó que en les instruccions enlloc ni per escrit s’havia
indicar que constituiria motiu d’exclusió i no correcció per aquesta
errada, que, segons la seva al·legació, podria tenir un descompte de
puntuació, però no l’exclusió, ja que la prova la va fer bé, igual que la
d’excel, tot i admetre que es va dir de forma verbal, respecte de la
segona al·legació, de reconsideració de la no valoració de la prova de
tractament de text, i exclusió del procés de selecció, per identificació
nominal de l’aspirant, en haver contravingut la instrucció verbal del
Tribunal (correctament observada i complerta pel 98 % de les
persones aspirants presentades a la prova) de confidencialitat de la
identitat de les persones aspirants i no identificació, contravenció que
la mateixa persona aspirant va admetre en la seva al·legació.
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6. Al·legació, presentada per la Sra. M P, S, DNI 39880942 T, i
domicili a XXXX, carrer XXXX (RE no hi consta), en la qual planteja
discriminació pel lloc ocupat a l’aula d’examen de la prova pràctica
informàtica, pel fet d’haver estat a la última fila i no haver sentit que
les persones aspirants no podien identificar-se als exercicis i que allò
seria motiu d’exclusió, i que l’enviament a l’Ajuntament per part de les
persones aspirants dels exercicis realitzat a través de l’adreça
personal de correu electrònic també podia suposar la revelació de la
identitat si contenia el nom i cognoms de la persona remitent, la qual
cosa podia suposar contradicció amb l’esmentada instrucció del
Tribunal de preservar l’anonimat de les persones aspirants que, en el
seu cas, per no haver-la respectat, havia comportat l’exclusió del
procés, per raó
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5. Al·legació, presentada per Sra. I B, M, amb DNI 38120577 D, i
domicili a XXXX, carrer XXXX (RE 121/2019, de 18 de gener), en la
qual planteja el seu desacord amb la nota atorgada i amb les
explicacions rebudes, respecte de la puntuació de les qüestions 3a i
4a de l’exercici pràctic, en la revisió d’examen, i sol·licita la revisió de
la nota atorgada a la resposta d’aquestes dues qüestions, denunciant
a més a més com a una irregularitat el fet que, en la revisió de
l’examen, no va ser atesa per tot el Tribunal, sinó només per un
membre d’aquest, per raó que, respecte de la qualificació atorgada, i
comprovat el contingut de les respostes de l’aspirant a les qüestions
3a i 4a del supòsit pràctic, objecte de la seva impugnació, són
correctes les qualificacions atorgades pel Tribunal, d’1 punt a la
resposta de la qüestió 3a, en consideració que no va contestar
correctament la segona subqüestió de la pregunta (quin vici
presentaria la resolució), en referir-se a “un recurs de revisió d’ofici”,
i d’1,2 punts a la qüestió 4a, en consideració que tampoc la resposta
havia estat correcta, en introduir l’obligació per a la interessada, no
prevista legalment, d’haver “de fer-li saber a l’Ajuntament per quina
de les dues vies es vol comunicar amb ell”, i, pel que fa a la denúncia
d’irregularitat, la revisió va estar atesa per un dels Vocals del Tribunal,
que va resoldre de forma adequada tots els dubtes i preguntes
plantejades per l’aspirant, sense que per a la revisió hi hagués
necessitat d’assistir-hi la totalitat del Tribunal, sense perjudici de la
seva constitució, que sí que va ser.
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7. Al·legació, presentada pel Sr. G J, J, DNI 39929341 F, i domicili a
XXXX, carrer XXXX, núm. XXXX (RE 2019/410, de 31 de gener), en
la qual denúncia omissió de valoració de mèrits al·legats per a la fase
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a. que les condicions de l’aula en la qual es van fer les proves (Aula
d’Informàtica de la URV, Campus Catalunya, en Tarragona), les
seves dimensions (d’uns 30 m2., aprox.), configuració rectangular
regular, acústica, disposició de les taules, amb unes vint fileres entre
les quals es van distribuir els membres del Tribunal, tant al davant
com al darrera (on diu l’al·legant que va ser col·locada) i funcionament
dels equips informàtics, van ser comprovades pel Tribunal amb
caràcter previ a l’inici de les proves i es van considerar adequades,
condicions que van ser exactament les mateixes per a totes les
persones aspirants, independentment del lloc concret ocupat per
cadascuna d’elles, circumstància per la qual ha d’estimar-se com a
no fonamentada la denúncia de discriminació pel raó del lloc ocupat
a l’aula, ubicació que tampoc podia ser raonablement obstativa de
rebre la instrucció verbal, repetida i reiterada, de confidencialitat i
preservació de la identitat de les persones aspirants i no identificació
(correctament observada i complerta pel 98 % de les persones
aspirants presentades a la prova), i
b. que el fet de l’enviament posterior dels exercicis a l’adreça genèrica
indicada de correu electrònic de l’Ajuntament no va suposar
contravenir la preservació davant els membres del Tribunal de la
identitat de la persona aspirant (que va ser precisament la finalitat
d’aquella instrucció verbal), i allò encara que aquesta utilitzés un
compte de correu personal amb el seu nom i cognom, des del moment
que receptor dels correus va ser, en tots els casos i sense excepció,
personal de l’Ajuntament, de tot aliè al Tribunal, i que es va limitar a,
estrictament, obrir els arxius adjunts als correus enviats, imprimir el
seu contingut (els exercicis realitzats) i posar-los a disposició del
Tribunal per a la seva correcció i qualificació, sense que a aquest,
d’haver estat correctament observada la instrucció, li arribés més
identificació que el respectiu DNI consignat per les persones
aspirants, al marge que per part del Tribunal, i de l’assessor que va
actuar com a expert informàtic, es van oferir alternatives a les
persones aspirants que van manifestar la impossibilitat o el seu
desacord d’enviar els exercicis per correu electrònic, sense que consti
que l’al·legant sol·licites aquest suport.
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de concurs en raó de serveis prestats al sector privat com a
administratiu, i en sol·licitud de valoració pel Tribunal, amb aportació
de nova documentació, en raó que, d’acord amb la Base 8.2.1.A3 de
les aprovades per a la convocatòria (BOPT núm. 162, de data 22
d’agost de 2018), els serveis prestats en el sector privat havien de ser
desenvolupant tasques administratives, i els únics que l’aspirant va
al·legar documentalment en el termini de presentació de les
sol·licituds de participació en el procés de selecció (contractes de
treball Industries Preciber, SA) no són d’aquesta classe, sinó com a
oficial 3a, segons consta als contractes de treball aportats amb la
sol·licitud, i sense que el document aportat ara amb l’escrit
d’al·legacions (certificat empresa on es concreta la naturalesa de les
tasques) pugui ser valorat pel Tribunal, en disposar la mateixa Base
la impossibilitat de valoració de documentació acreditativa de mèrits
no aportada dins del termini de presentació de sol·licituds.

9. Recurs d’alçada, presentat pel Sr. B R, E, DNI 39697206 B, i
domicili a XXXX, carrer XXXX, núm. XXXX (RE Delegació Hisenda
Tarragona 43001 2019 E 73, de 28 gener 2019, i Ajuntament 393, de
31 gener de 2019), en el qual planteja l’aplicació pel Tribunal, en la
qualificació dels supòsits pràctics de la prova ofimàtica, del criteri de
qualificació de requerit un mínim de 2,5 punts per exercici dels dos
que configuraven la prova, circumstància no prevista a les Bases de
la convocatòria, i en sol·licitud de nova qualificació de l’exercici per la
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8. Al·legació, presentada per Sr. G J, J, DNI 39929341 F, i domicili a
XXXX, carrer XXXX, núm. XXXX (RE 2019/411, de 31 de gener), en
la qual denúncia omissió de valoració de mèrits al·legats per a la fase
de concurs en raó de serveis prestats a l’Administració Pública local,
i en sol·licitud de revisió de valoració pel Tribunal, en raó que, d’acord
amb la Base 8.2.1.A1 de les aprovades per a la convocatòria (BOPT
núm. 162, de data 22 d’agost de 2018), els serveis prestats en el
sector públic local havien de ser desenvolupant funcions o tasques
administratives, i els únics que l’aspirant va al·legar documentalment
en el termini de presentació de les sol·licituds de participació en el
procés de selecció (certificat de serveis Ajuntament de Riudoms de 5
de setembre de 2018) no són d’aquesta classe, sinó com a
responsable d’arxiu i biblioteca, raó per la qual procedia la seva
desestimació.
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10. Sol·licitud sense datar, presentada per la Sra. O R, D P, DNI
49875931 V, i domicili a XXXX, carrer XXXX, núm. XXXX (RE
2019/892, d’11 de març), per la qual, després d’al·legar el caràcter
definitiu de la relació de persones aspirants aprovades publicada a la
Seu electrònica de l’Ajuntament el 15 de gener de 2019, i l’aplicació
de les Bases en quan a la proposta del Tribunal per a la contractació
de les quatre persones aspirants amb la millor puntuació i l’aportació
per aquestes, als efectes de l’esmentada contractació, dels
documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits
exigits a la convocatòria, presenta fotocopia del DNI, declaració de no
estar incursa en cap causa d’incapacitat ni inhabilitació per a l’exercici
de funcions públiques, i informe clínic, per raó que, encara que,
d’acord amb la única relació publicada de persones aspirants que van
superar el procés de selecció, de 15 de gener de 2019 (i en la qual
figurava en quart lloc, i, per tant, amb expectatives de la Resolució de
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suma de la puntuació obtinguda per l’aspirant en tots dos exercicis,
de 5,70, sense aplicar puntuació mínima de superació de cada
exercici per separat, en raó que el criteri de requerit una qualificació
mínima de 2,5 punts per a cadascun dels dos exercicis (tractament
de textos i full de càlcul, fent servir programari de suite Office
Microsoft en versió estàndard de mercat) que configuraven la
subprova pràctica d’ofimàtica en que es va dividir la prova de
coneixements pràctics (Base 8.1.3 de les aprovades per a la
convocatòria) es va aplicar pel Tribunal en exercici de la seva
capacitat i competència i dins del marge de la seva discrecionalitat
tècnica amb caràcter general per a totes les persones aspirants,
sense cap mena de dispensa, i en estricta consideració de les
funciones que integraven el contingut funcional de les places
convocades, d’Auxiliar administratiu, i que exigien demostrar un
coneixement de programari de nivell mínim (fixat en 2,5 punts sobre
5) tant en tractament de textos, com en full de càlcul, nivell que només
va ser acreditat pel recorrent en la subprova de full de càlcul
(qualificació de 4 punts sobre 5), però no així en la de tractament de
textos (puntuació d’1,70 punts sobre 5), eina informàtica bàsica en el
desenvolupament de les tasques actuals d’una plaça d’Auxiliar
administratiu, criteri en l’aplicació del qual es ratifica el Tribunal, amb
confirmació de la qualificació atorgada a l’aspirant (No apte prova de
coneixements pràctics), i correlativa desestimació íntegra del recurs.
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contractació prevista a la Base 10a de les aprovades per a la
convocatòria), la sol·licitant pugui entendre’s legitimada per presentar
la documentació exigida a la Base, i allò, aital i com es diu en aquesta,
sense necessitat de previ requeriment, com, de fet, fa, segurament en
evitació del perjudici de decaïment de drets que la mateixa Base lliga
a la manca de presentació en termini de la documentació, s’entén que
la omissió de publicitat per l’Ajuntament de la nova relació de
persones aspirants que van superar el procés selectiu, en raó de
l’estimació de les al·legacions i reclamacions resoltes de forma
favorable (i que suposava modificació de la inicialment publicada) i
que constitueix la proposta continguda en l’Acta de la Sessió de 25
de gener de 2019, no pot comportat la conseqüència, presumiblement
pretesa per la sol·licitant, de la automàtica consolidació com a
definitiva de la primera relació publicada, entre d’altes coses perquè,
encara que no ho estableixin les Bases de manera expressa, la
proposta del Tribunal no és executiva per sí mateixa, ni genera cap
dret a la contractació de les persones aspirants hi incloses, sinó que
sempre i necessàriament ha d’haver estat assumida per l’òrgan
competent per a la contractació i formació de la Borsa (l’Alcaldia, a
tenor de les Bases), i no consta que s’hi hagi produït aquesta
circumstància, no només respecte de la primera proposta, de 15 de
gener de 2019, sinó tampoc respecte de la segona de 25 de gener de
2019, resultat de la estimació d’al·legacions, i que modificava la
inicialment publicada.
Estimar al·legacions que seguidament es relacionen:
1. Parcial de l’al·legació presentada per Sra. O S, A, DNI 52429346
H, i domicili a XXXX, Riera de XXXX (RE 115/2019), en la qual
planteja revisió de la qualificació atorgada en el supòsit pràctic per
considerar que les respostes a les qüestions 2 i 4 havien estat les
correctes, en raó que, comprovat el contingut de les respostes de
l’aspirant a les qüestions 2 i 4 del supòsit pràctic, i la seva correcció i
adequació, era procedent la revisió de qualificació, atorgant un 1,8 en
la segona, i un 1,25 en la quarta.
2. Al·legació presentada per Sr. Ch D, A B, amb DNI 47766526 B, i
domicili a XXXX, carrer XXXX (RE 204/2019, de 16 de gener), en la
qual planteja la revisió de puntuació del mèrit al·legat d’experiència
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Segon.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

6129043b9ce04f8186f5bd8633c804ac001

Url de validació

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

36

professional per serveis en l’Administració local, en haver aportat
certificat de treball en la Diputació i no haver estat computat com a
temps treballat en l’Administració local, en raó que, comprovat el
Certificat de serveis aportat, i la seva correcció, procedia la revisió de
la valoració de mèrits atorgada per serveis en l’Administració local,
conforme al Certificat aportat, la qual cosa havia de determinar
l’increment de puntuació final del procés de la persona aspirant
al·legant, amb modificació de la seva posició en la relació de
persones aspirants que havien superat el procés de selecció.
3. Sol·licitud sense datar, presentada per la Sra. O R, D P, DNI
49875931 V, i domicili a XXXX, carrer XXXX, núm. XXXX (RE
2019/892, d’11 de març) d’informació “del procés a seguir” perquè
treballava en un Ajuntament i volia informar amb l’antelació que deia
la normativa, amb indicació de la necessitat d’haver d’esperar que es
dictés la Resolució d’assumpció per l’Alcaldia de la proposta del
Tribunal de contractació i formació de la Borsa de Treball.
Tercer.

Contractar amb la categoria d’auxiliar administratiu, en règim laboral
i amb caràcter fix, a les quatre persones aspirants que han obtingut
major puntuació, establint un període de prova de quatre mesos a
cadascuna d’elles, a comptar des de la data efectiva de contractació
i que tot seguit es relacionen:
1a FASE

2a FASE

18,483
15,54
15,09
13,89

10,00
9,60
10,00
9,80

36567897J
39734905J
39888945E
47766526B

RESULTATS
FINALS
28,48
25,14
25,09
23,69

Advertir a les persones relacionades que han de presentar els
documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits
exigits a la convocatòria en el termini màxim de cinc dies naturals,
comptats a partir del següent al dia en què es notifiqui aquesta
proposta de contractació, mitjançant documents originals o
degudament compulsats, i sense necessitat de previ requeriment.
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DNI
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Els aspirants que dintre del termini indicat no presentin la
documentació, decauran en els drets dimanants d’aquest procés
selectiu, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut
incórrer en el cas de falsedat en la seva instància. Això, tret de casos
de força major, els quals han de ser degudament comprovats i
considerats per l’alcalde.
Aprovar la constitució de la borsa de treball pel lloc de treball d’auxiliar
administratiu, formada per la resta de persones aspirants que han
superat aquest procés selectiu i amb el següent ordre:
DNI

1a FASE

2a FASE

49875931V
47760955Y
39729811W
47764591P
39701336R
47756538M
46681041B
47766957M
44198096P
39692728H
39717586J
39916052N
39698144Y
39929341F

13,349
12,305
12,91
11,99
12,54
15,514
13,15
14,871
14,37
12,359
13,486
12,029
11,949
11,947

8,90
9,80
8,75
9,50
8,40
4,00
6,00
3,70
4,00
5,30
2,70
4,00
2,50
2,00

RESULTATS
FINALS
22,25
22,11
21,66
21,49
20,94
19,51
19,15
18,57
18,37
17,66
16,19
16,03
14,45
13,95

La vigència d’aquesta borsa serà de dos (2) anys a comptar des de
l’adopció d’aquest acord. Tanmateix, la borsa podrà ser cancel·lada
en qualsevol moment quan ja no serveixi per a l’objectiu per al qual
es va constituir.
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Quart.
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Cinquè. Fer pública aquesta resolució, amb la inserció del corresponent
anunci al BOPT.
39

Sisè.

Donar trasllat d’aquest acord a les persones interessades en legal
forma.

Setè.

Així mateix, advertir que si es vol impugnar el present acord, que posa
fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Carles Guillen i Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9. TORN OBERT DE PARAULES

I quan són un quart i cinc de sis i no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr.
Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.
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No n’hi ha.
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