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PROCÉS SELECTIU 

 

Dues places de Tècnic/a d’Administració General 

 

ACTA  DEL TRIBUNAL 

 
 
Dades de l’acte 

Lloc  On-line 
data 27 d’agost de 2021 
Hora d’inici 11:30 
Hora acabament 12:00 
 

 

Procés selectiu 

Núm 4609/2021 
Plaça Tècnic/a d’Administració General 
Grup A1 
Sistema Concurs-Oposició 
Convocatòria  Decret d’Alcaldia número 2021-0977, de data 29 d’abril de 2021. 
 
Tribunal 
 

Presidenta Titular Janina Castellnou Rovira 

Vocal representant de l’Administració local Titular Joan Manel Abelló 

Vocal representant de l’Administració local i secretària Titular Marta Cajide Barbeito 

 
A Mont-roig del Camp  en lloc i dia esmentat a l’encapçalament, s’ha reunit el tribunal nomenat 
per realitzar la resolució d’al·legacions del procés selectiu de dues places de Tècnic/a 
d’Administració General.  
 
El tribunal s’ha constituït amb quòrum suficient. La senyora Marta Cajide Barbeito, vocal 
representant de l’Administració Local, actua com a secretària del procés selectiu. 
 
El dia 28 de juliol de 2021 la Sra. Soledad Ramírez Martínez, amb DNI 39.926.568-V, va 
presentar instància 2021-E-RE-4862 a l’Ajuntament de Mont-Roig presentant les següents 
al·legacions sobre la valoració de mèrits del procés selectiu: 
 

1. Que a l’apartat “Titulacions acadèmiques” els candidats Ana Molina **** i Izaskun 
Larroya **** han obtingut una puntuació de 2,30 punts, quan segons les bases 
específiques la puntuació màxima és 2 punts. 

 
2. Que a l’apartat “Serveis prestats” el còmput de temps es computa com a any sencer i 
no la part proporcional de el temps que superi les anualitats senceres. 

 
3. Demana que se li faciliti la data d’entrada dels registres dels altres candidats per a la 
presentació de mèrits. 

 
El Tribunal s’ha reunit a data 27 d’agost de 2021 i ha resolt el següent: 
 
1. El Tribunal adverteix l’error material respecte a la primera de les al·legacions, ho rectifica i 
disminueix 0,30 punts a les candidates Ana Molina **** i Izaskun Larroya **** en l’apartat 
titulacions acadèmiques. Tanmateix, això no té cap incidència al resultat final del procés selectiu i 

https://gestiona-06.espublico.com/?x=y5otz8FyQUXZD5EkogUKvQ
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la puntuació final quedaria de la següent manera: 
 

DNI NOM i COGNOM 
SEGON 
EXERCICI 

TERCER 
EXERCICI 

ANTIG. 
FORMACIÓ I 

PERFECCIONAMENT 
TITULACIONS TOTAL 

4764***** ANA MOLINA **** 5,00 19,25 2,00 3,00 2,0 31,25 

1984***** 
JOSE ENRIQUE 
BELLVER **** 

6,85 14,75 5,00 3,00 --  29,60 

3992***** 
SOLEDAD RAMIREZ 
**** 

5,50 16,50 1,00 3,00 0,70 26,70 

3987***** XAVIER MORA **** 5,75 14,75 --  3,00 1,40 24,90 

7783***** 
IZASKUN LARROYA 
**** 

5,70 13,00 0,00 3,00 2,0 23,70 

3992***** SARA GARVIN **** 7,05 13,75  -- 0,50 1,60 22,90 

4793***** MIRIAM BIOSCA **** 5,50 13,75  -- 2,15 --  21,40 

 
Segons la Llei 39/2015 “Article 109. Revocació d’actes i rectificació d’errors. 

 
1. Les administracions públiques poden revocar, mentre no hagi transcorregut el termini de 
prescripció, els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que aquesta revocació no 
constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni sigui contrària al princ ipi d’igualtat, a 
l’interès públic o a l’ordenament jurídic. 
2. Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”. 

 

2. El Tribunal acorda que queda desestimada la segona al·legació, ja que segons al punt 9.2.1 
les bases específiques es diu que l’antiguitat es computa “1 punt per any complet de serveis”, 
així que la resolució és ajustada a la normativa: 
 

“9.2.1. Antiguitat (màxim 5 punts): 
• Serveis efectius prestats a l'administració local com a Tècnic d’Administració General, 
grup A, subgrup A1, escala d’administració general, subescala tècnica: 1 punt per any 
complet de serveis.  

L’antiguitat s’acreditarà mitjançant certificat emès per les administracions públiques corresponents 
on s’hagin prestat serveis.”  

 
3. S’informa a la Sra. Soledad Ramírez Martínez de la data de presentació de mèrits dels 
candidats que van superar la fase d’oposició del procés selectiu segons el seu número de 
registre d’entrada. El termini de presentació de mèrits era entre el dia 10 i el dia 14 de juliol de 
2021, es fa constar així que tots els candidats van presentar la documentació de la fase de 
mèrits dins del termini establert. 
 

2021-E-RE-4456 13/07/2021 

2021-E-RE-4520 14/07/2021 

2021-E-RE-4424 12/07/2021 

2021-E-RE-4489 13/07/2021 

2021-E-RE-4408 12/07/2021 

2021-E-RE-4413 12/07/2021 

2021-E-RE-4452 12/07/2021 

 
 
Aquestes són les resolucions que el Tribunal acorda a l’escrit d’al·legacions presentat i, en 
consonància amb el que s’ha manifestat, el Tribunal acorda per unanimitat mantenir l’ordre de 
selecció de les persones candidates, actualitzant la puntuació tal com s’indica a l’apartat primer 
de l’acta. 
 
Llegida la present Acta i trobada conforme, la signen els membres del Tribunal, juntament amb 
mi, la Secretària del Tribunal, que certifico.  
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La Presidenta      Vocal que actua com a Secretària 
Janina Castellnou Rovira    Marta Cajide Barbeito 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocal 
Joan Manuel Abelló 
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