ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER LA SELECCIO I
PROVISIO, COM A FUNCIONARI INTERI D'UNA PLACA DE FUNCIONARI/ARIA DE
CARRERA-ENGINYER/A TECNIC/A (A2), ESCALA D'ADMINISTRACIO ESPECIAL,
MITJANÇANT EL SISTEMA SELECTIU DE CONCURS OPOSICIÓ, I LA CREACIÓ D'UNA
BORSA D'ASPIRANTS PER COBRIR POSSIBLES NECESSITATS DE CARACTER
TEMPORAL DE L'ÀREA DE TERRITORI
Es reuneix el tribunal qualificador de la convocatòria de referència, nomenat pel Decret de la
Presidència del Consell Comarcal del Moianès núm. 162/2017, de data 6 d’octubre del 2017.
En primer lloc la secretària informa al tribunal que s’ha presentat una reclamació a la valoració
dels mèrits i que s’ha de resoldre.
La reclamació ha estat presentada pel candidat amb DNI 46783973H (registre d’entrada núm.
2017/926) i sol·licita la revisió de la puntuació atorgada en els mèrits, ja que entén que no s’ha
puntuat l’experiència professional en el sector privat.
El tribunal examina l’escrit i es fa evident pel mateix que es va incórrer en un error d’omissió
de dades quan es van puntuar els mèrits, ja que el tribunal no va tenir en compte l’activitat del
règim d’afiliació d’Autònoms en la què està donat d’alta el candidat recurrent, la qual
correspon a l’epígraf 7112- Serveis tècnics d’enginyeria.
Aquesta dada consta en l’informe de vida laboral (document que ja obrava a l’expedient) i
d’ella se’n desprén que l’interessat està duent a terme funcions coincidents o anàlogues en el
seu contingut professional i en el seu nivell tècnic a les del lloc a proveir, que no correspon a
funcions de categories inferiors a un A2 o tècnic mig. Per tant, compleix els requisits
contemplats a les bases per poder contar els mèrits.
En la documentació que va presentar al seu dia per participar al procés hi constaven
documents acreditatius dels treballs efectuats com enginyer, i dels quals se’n desprén que són
tasques anàlogues a les del lloc de treball a desenvolupar segons les bases.
Davant d’aquestes consideracions, el tribunal està d’acord en poder donar puntuació al
candidat en relació a l’experiència professional en el sector privat, segons la qual, tenint en
compte que està donat d’alta a l’epígraf 7112- Serveis tècnics d’enginyeria del règim d’afiliació
d’Autònoms des de l’1 d’octubre de 2009 i aporta documents acreditatius dels treballs realitzats
més enllà de 5 anys enrere, li pertoquen els 5 punts per experiència professional al sector
privat. Per tant, el Tribunal acorda:
-

Modificar la puntuació obtinguda en el candidat amb DNI 46783973H, atorgant-li 5 punts en
l’apartat dels mèrits, i per tant obtenint una puntuació final de 18,33 punts, i
conseqüentment, alterar l’ordre dels candidats en borsa:
DNI
03
06
09

-

77615232F
46783973H
39374786M

Fase d’oposició
(màx. 20 punts)
15,85
13,33
14,96

Fase de concurs
(màxim 10 punts)
0
5
5

Total
(màx. 30 punts)
15,85
18,33
19,96

Elevar a l’òrgan competent del Consell Comarcal del Moianès la proposta de resultats
definitius a fi i efecte de poder constituir la borsa de treballadors per aquest lloc de treball.
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