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

RESULTATS LLIURADA EN DATA 22 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 TÈCNICS/QUES AUXILIARS DE BIBLIOTECA  DE 

L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 

 

 

A Sant Vicenç de Castellet, essent les onze 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 tècnics/ques auxiliars de biblioteca, 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 22 de 

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

 

En data 22 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 tècnics/ques auxiliars de biblioteca, 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 

23 de juny al 7 de juliol 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 3074Z 

-Al·legació presentada per l’aspirant amb DNI 1516S 

-Al·legació presentada per l’aspirant amb DNI 4872P 

 

El tribunal qualificador estudia les al·legacions presentades i fa les consideracions següents: 
 
Al·legació presentada per l’aspirant amb DNI 3074Z 

 

Al·lega que la pregunta 15 no estaria ben corregida. Primerament l’aspirant l’havia contestat 

malament però la va tatxar i va indicar que no erra correcta, deixant-la en blanc. 

El tribunal va fer la correcció interpretant que la resposta era errònia, restant-li els 0,10 punts, en 

lloc de no puntuar per estar en blanc. 

Per tant, cal estimar l’al·legació i corregir la puntuació, considerant la pregunta sense contestar. 

Així doncs, el resultat de la primera part de la prova, tipus test, serà de 6,50 punts, en lloc de 6,40 

punts que es va fer constar en l’acta. 

 

Al·legació presentada per l’aspirant amb DNI 1561S 

 

Presenta un document “Faig constar” en el que es relacionen les tasques que duu a terme a la 

biblioteca a on treballa, i sol·licita la possibilitat de la seva valoració. 
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Cal tenir en compte que en el certificat annex 1 de serveis prestats presentat per la persona 

aspirant es fa constar que el lloc correspon a Auxiliar de biblioteca, enquadrat en el grup de 

classificació Ap, pel que no es podria valorar. 

Malgrat que la persona aspirant presenta un document “faig constar” en el que figuren les tasques, 

aquest document no té la consideració de certificat i no podria ser tingut en compte per a acreditar 

la puntuació. 

Per tant, cal desestimar l’al·legació presentada per no quedar fefaentment acreditada l’experiència 

en el lloc de treball objecte de la convocatòria. 

Així mateix, el tribunal proposa corregir d’ofici una errada aritmètica detectada en la puntuació 

atorgada a la persona aspirant, que ha de ser de 12,70 punts (corresponent 11 punts a la fase 

d’oposició i 1,70 punts a la fase de concurs), en lloc dels 11,70 punts que es va fer constar en 

l’acta. 

 

Al·legació presentada per l’aspirant amb DNI 4872P 

 

Al·lega que la pregunta número 9 de la part a) de la prova teòric-pràctica no estaria relacionada 

amb el temari de la convocatòria i que, en qualsevol cas, no estaria ben formulada, perquè el 

nombre de regidors/es d’un Ajuntament pot canviar, pel que s’hauria d’haver redactat fent constar 

“quants regidors/es hi ha actualment a Sant Vicenç de Castellet”. 

En aquest sentit, comentar que les preguntes sobre el ple estarien relacionades amb el tema 4, de 

les bases reguladores del procés selectiu, que parla de l’organització municipal. Sobre el fet de 

que s’hagués de posar actualment, el tribunal considera que és obvi que la pregunta s’està referint 

a actualment perquè està redactada en present, a on textualment diu “A Sant Vicenç de Castellet 

el consistori està format pel següents càrrecs electes”. 

Si bé és cert que el nombre de regidors/es podria canviar si s’incrementés el nombre d’habitants 

del municipi, també ho és que totes les altres preguntes també podrien canviar, si canvia la 

normativa o els procediments que els regulen. A títol d’exemple, la pregunta 18, relacionada amb 

el color dels gomets que identifiquen les temàtiques dels llibres també pot canviar algun moment, 

si així ho decidís l’organisme competent. O els articles de la constitució espanyola poden canviar 

si s’aprovés una reforma legal. 

Per tant, caldria desestimar l’al·legació presentada i donar per bones les preguntes. 

Cal tenir present que la persona aspirant que planteja l’al·legació va deixar en blanc la pregunta 9, 

pel que no va puntuar, però va errar la primera pregunta de reserva, de manera que si s’invalidés 

la mateixa i es tibés de la pregunta de reserva, encara li baixaria més 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 tècnics/ques auxiliars de 

Biblioteca de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, segons segueix: 
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REG. ENTRADA DNI 
OPOSICIÓ 
PART A) 

PROVA DE 
CATALÀ 

CONCURS 
MÈRITS 

TOTAL 
PUNTUACIÓ 

E2022004002 7547A 18,00 APTE 3,53 21,53 

E2022004432 3047Z 11,50 APTA 2,00 13,50 

E2022004642 8950D 13,45 APTA 1,99 15,44 

E2022004862 1561S 11,00 APTA 1,70 12,70 

E2022004930 1809X 11,10 APTA 0,20 11,30 

 

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

Tècnics/ques auxiliars de Biblioteca, amb una vigència de tres anys des del moment de la seva 

aprovació, segons l’ordre següent: 

 

NÚM. ORDRE DNI 

1 7547A 

2 8950D 

3 3047Z 

4 1561S 

5 1809X 

 

 

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 

Assumpta Haro Gall 

Isabel Cañadas Estrada 

Abigail Antequera Ramírez 

 

 

Sant Vicenç de Castellet, 12 de juliol de 2022 


