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ACTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA L’ACTA DE 

RESULTATS LLIURADA EN DATA 16 DE JUNY DE 2022 I DE RESULTATS DEFINITIUS DEL 

TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A LA CONSTITUCIÓ 

D’UNA BORSA D’INTERINITAT DE TREBALLADORS/ES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE 

SANT VICENÇ DE CASTELLET 

 

A Sant Vicenç de Castellet, essent les dotze hores del dia 12 de juliol de 2022, es reuneixen a 

l’Ajuntament els membres del Tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a la constitució 

d’una borsa d’interinitat de Treballadors/es socials, per cobrir possibles suplències o reforços del 

personal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb la finalitat d’estudiar i resoldre les 

al·legacions presentades contra l’acta de resultats provisionals lliurada en data 16 de juny 

d’enguany i de proposar els resultats definitiu del concurs oposició lliure. 

 

En data 16 de juny es sotmetia a informació pública l’acta de resultats provisionals del procés 

selectiu per a la constitució d’una borsa d’interinitat de treballadors/es socials, que havia estat 

lliurada pel tribunal qualificador del procés, com a resultat de les proves selectives dutes a terme 

en la mateixa data. 

 

Durant el període d’exposició pública, que es va escaure durant el termini comprès entre els dies 

17 al 30 de juny d’enguany, es van presentar al registre general de l’Ajuntament, els següents 

escrits d’al·legació, per part de les persones aspirants: 

 

-Al·legació presentada per l’aspirant amb DNI 5322C 

-Al·legació presentada per l’aspirant amb DNI 5914D 

 

El tribunal qualificador estudia les al·legacions presentades i fa les consideracions següents: 

 

Al·legació presentada per l’aspirant amb DNI 5322C 

 

Al·lega que hi hauria una errada en la suma de les puntuacions del concurs de mèrits que es feien 

constar en l’acta, tenint en compte que figuraven 1,55 punts relacionats amb formació i 0,50 punts 

relacionats amb experiència, que donaria com a resultat una puntuació total de 2,05 punts. 

Un cop revisat es constata l’existència d’una errada, però en relació a l’experiència acreditada, 

que hauria de ser de 0,05 punts, en lloc de 0,50 punts que es va fer constar. Pel que la suma total 

que es fa constar en la fase de concurs és correcta, equivalent a 1,60 punts. 

Per tant, procedeix la desestimació de l’al·legació presentada i la correcció, d’ofici, de l’errada 

aritmètica continguda en l’acta. 

La persona aspirant queda amb la mateixa puntuació que ja tenia. 

 

Al·legació presentada per l’aspirant amb DNI 5914D 

 

La persona aspirant presenta documentació complementària, que aclareix la presentada 

inicialment. De l’esmentada documentació, es desprèn que caldria atorgar una puntuació per 
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experiència acreditada equivalent a 1,39 punts, quedant la seva puntuació de la fase de concurs 

en 3,39 punts, i la puntuació total en 14,14 punts. 

Per tant, procedeix l’estimació de l’al·legació presentada i la modificació de la puntuació. 

 

Per tot l’exposat, el tribunal qualificador fa constar els RESULTATS FINALS DEFINITIUS del 

concurs oposició lliure per a la constitució d’una borsa d’interinitat de treballadors/es socials de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, segons segueix: 

 

REG. ENTRADA DNI 
OPOSICIÓ 
PART A) 

OPOSICIÓ 
PART B) 

CONCURS 
MÈRITS 

TOTAL 
PUNTUACIÓ 

E2022004000 9256H 6,70 5,17 5,00 16,87 

E2022004346 2072X 7,35 5,60 1,95 14,90 

E2022004853 5322C 6,70 6,75 1,60 15,05 

E2022004456 5914D 5,65 5,10 3,39 14,14 

 

I, en conseqüència, proposa a l’Alcaldia Presidència, la constitució de la borsa d’interinitat de 

Treballadors/es socials, amb una vigència de tres anys des del moment de la seva aprovació, 

segons l’ordre següent: 

 

NÚM. ORDRE DNI 

1 9256H 

2 5322C 

3 2072X 

4 5914D 

 

Contra aquesta acta es pot interposar, en virtut de l’article 121 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú 

de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en concordança amb la base dotzena de les 

Bases específiques reguladores del concurs oposició, un recurs d’alçada contra la decisió del Tribunal qualificador, com 

a Òrgan que elevarà a la Junta de Govern Local la proposta de contractació de les persones aspirants que hagin 

obtingut major puntuació. 

 

I perquè consti als efectes oportuns, signen els membres del Tribunal qualificador aquesta acta, 

per duplicat exemplar, en prova de conformitat. 

 

Dolors Garcia Arjona 

Isabel Rovira Torner 

Mar Faus Masifern 

Sandra Freixa Machado 

Florinda Mérida Barrero 

Abigail Antequera Ramírez 

 

Sant Vicenç de Castellet, 12 de juliol de 2022 


