
 

ACTA

Procés  selectiu:  Convocatòria  procés  selectiu  constitució  borsa  d’Informadors/res 
Turístics/ques, grup C, subgrup C2

ACTA DE RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS I PROPOSTA CONSTITUCIÓ BORSA

Núm.: 05

Data: 04/06/2018

Hora d'inici: 09.00

Hora finalització: 11.15 h

Lloc: Departament de Personal

Assistents

Presidenta: M. Carmen Ayza Febrer, tècnica auxiliar OMIC

Vocals: Raquel Escribano Cañizar, auxiliar administrativa de la Corporació

Ana María Pla Serrano, auxiliar administrativa de la Corporació

M. Josep Arayo Solà, tècnica lingüística de la Corporació

Secretària: Laura Adell Soler, auxiliar administrativa de la Corporació

Assessor: Gabriel Quesada Marín, tècnic de turisme de la Corporació

ORDRE DEL DIA

1. Resolució reclamacions presentades.

2. Proposta constitució Borsa

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Reunits al Departament de Personal, C. Sant Ramon, s/n., a les 09.00 h., els membres del 
tribunal examinen les següents reclamacions presentades:

1).-  Per l'opositor amb DNI 18960614N (RE 2018-E-RC-9201), el qual sol·licita "es revise 
la baremació i veure-la"

Revisada la totalitat de la documentació presentada dintre de termini i data 17 de maig de 
2018 (RE 2018-E-RC-8409), s’observa que:

1.1.  Dels  mèrits  aportats  com  a  experiència  laboral,  s’accepten  els  treballs 
realitzats com a informador turístic a Universo Selección, SL, puntuant-se amb 0,10 punts.

1.2. Es corregeix la puntuació atorgada de 0,30 punts pel  document d’on es fa 
referència a la  convalidació de Llengua Anglesa I  i  Llengua Anglesa II,  considerant  el 
tribunal que no es tracta de cap curs d’idiomes superat de duració igual o superior a 80 
hores o cap títol  oficial  de l’escola oficial  d’idiomes d’acord,  amb punt  4 de les Bases 
específiques per a la constitució de la borsa de treball d’informadors/res turístics/ques.

 



 

Quedant per a l’opositor amb DNI 18960614N la taula de puntuació obtinguda en la fase 
de concurs de la següent manera:

DNI EXPERIÈNCIA 
LABORAL

TITULACIONS
ACADÈMIQUES

CONEIXEMENT DEL 
VALENCIÀ

IDIOMES 
COMUNITARIS

CURSOS 
FORMACIÓ

 I 
PERFECCIONAMENT

NOTA
(Puntuació)

18960614N 0,10 1,50 0,50 0,30 1,00 3,40

2).- Per l'opositor amb DNI 20903468X (2018-E-RE- 637), el qual sol·licita: 

2.1. "Es tinga en compte com a curs formatiu de 45 h, el títol del curs d’anglès a  
Londres, expedit per l’escola Belgravia’s School i el British Council". El tribunal desestima 
la reclamació atés que aquest curs és un curs general de llengua i per tant s’ha de valorar 
dins  de  l’apartat  d’idiomes  comunitaris.  Dins  d’aquest  apartat,  el  curs  es  valoraria  si 
tinguera una duració igual o superior a 80 hores.

2.2.  Pel  que  fa  als  dos  contractes  de  pràctiques  de  formació  lliure,  el  tribunal 
considera que sent  que als  certificats  s’indica  que  «...(...)  ha  realizado un periodo de  
prácticas libres formativas...(...)», el tribunal desestima la reclamació atés que no es tracta 
d’experiència laboral, en cap dels dos casos, tal i com s’indica al punt 1 de les bases.

2.3. Pel que fa al certificat de la Diputació de Castelló, el tribunal considera que 
sent que al mateix certificat s’indica que «...(...) se le adjudicó una beca...(...)», el tribunal 
desestima la reclamació atés que  no es tracta d’experiència laboral, tal i com s’indica al 
punt 1 de les bases.

2.4.  S’accepta la reclamació en quant  a  que la puntuació atorgada en l’apartat 
d’idiomes comunitaris correcta és de 1,75 punts i no de 1,60 punts (com apareix a la taula),  
encara que la suma total de puntuació no es veu afectada.

Quedant per a l’opositor amb DNI 20903468X la taula de puntuació obtinguda en la fase de 
concurs de la següent manera:

DNI EXPERIÈNCIA 
LABORAL

TITULACIONS
ACADÈMIQUES

CONEIXEMENT DEL 
VALENCIÀ

IDIOMES 
COMUNITARIS

CURSOS 
FORMACIÓ

 I 
PERFECCIONAMENT

NOTA
(Puntuació)

20903468X 1,90 2,00 0,50 1,75 0,60 6,75

3).- Per l'opositor amb DNI 73399366H (2018-E-RE- 643):

Pel  que  fa  al  certificat  de  la  Diputació  de  Castelló,  el  tribunal  desestima  la 
reclamació atés que sent que al mateix certificat s’indica que «...(...) se le adjudicó una 
beca...(...)», no es tracta d’experiència laboral, tal i  com s’indica al punt 1 de les bases.

Quedant per a l’opositor amb DNI 73399366H la taula de puntuació obtinguda en la fase 
de concurs de la següent manera:

DNI EXPERIÈNCIA 
LABORAL

TITULACIONS
ACADÈMIQUES

CONEIXEMENT DEL 
VALENCIÀ

IDIOMES 
COMUNITARIS

CURSOS 
FORMACIÓ

 I 
PERFECCIONAMENT

NOTA
(Puntuació)

73399366H 0,50 2,00 1,00 1,00 0,15 4,65

 



 

4).- Per l'opositor amb DNI 73395569Q (2018-E-RC- 9233):

4.1. Pel que fa a la documentació presentada en termini, justificant de pagament de 
taxes, el tribunal desestima la reclamació atés que no és cap de les formes d’acreditació 
incloses al punt 4 de les bases d’idiomes comunitaris (fotocòpia compulsada del títol  o 
certificat).

Quedant per a l’opositor amb DNI 73395569Q  la taula de puntuació obtinguda en la fase 
de concurs de la següent manera:

DNI EXPERIÈNCIA 
LABORAL

TITULACIONS
ACADÈMIQUES

CONEIXEMENT DEL 
VALENCIÀ

IDIOMES 
COMUNITARIS

CURSOS 
FORMACIÓ

 I 
PERFECCIONAMENT

NOTA
(Puntuació)

73395569Q 0,80 - - - - 0,80

5).- Per l'opositor amb DNI 20921772Y (2018-E-RC- 9127):

5.1.   El tribunal desestima la reclamació atés que en les bases s'especifica 
clarament que: "Els documents acreditatius dels mèrits i experiència al·legats han de ser 
originals, o en el seu defecte, han d’estar compulsats o validats amb signatura electrònica, 
per la qual cosa, no es poden considerar com a vàlids.

El tribunal ACORDA: 

1.  Estimar  en  part,  la  reclamació  presentada per  l'opositor  amb DNI  18960614N  (RE 
2018-E-RC-9201), tal i com s’especifica anteriorment.

2. Estimar  en  part,  la  reclamació  presentada  per  l'opositor  amb  DNI  20903468X 
(2018-E-RE- 637), tal i com s’especifica anteriorment.

3. Desestimar,  l’al·legació presentada per  l'opositor  amb DNI  73399366H,  d'acord amb 
l'acta.

4. Desestimar,  l’al·legació presentada per l'opositor  amb DNI 73395569Q, d'acord amb 
l'acta. 

5. Desestimar,  l’al·legació  presentada per  l'opositor  amb DNI  20921772Y,  d'acord  amb 
l'acta. 

6. Proposar a l’Alcaldia la constitució de la BORSA DE TREBALL D’INFORMADORS/RES 
TURÍSTICS/QUES, grup C, subgrup C2, amb les següents persones ordenades per ordre 
de puntuació total obtinguda:

NÚM. DNI PUNTUACIÓ TOTAL

1 20464061H 21,33

2 73390548D 20,66

3 20476619H 19,96

4 20839584C 17,66

5 73399366H 17,15

 



 

6 73390436N 16,50

7 20903468X 15,91

8 20912016W 15,70

9 X8509622J 15,66

10 18960614N 15,40

11 20921772Y 15,26

12 20241587T 15,15

13 73395815D 14,66

14 73392154M 13,75

15 47052111E 12,95

16 52948568S 12,63

17 18965094F 12,38

18 20494126E 11,98

19 20245767V 11,51

20 73395569Q 11,13

21 20491216X 10,13

22 18991050L 9,83

23 73389711T 9,00

24 73261078Y 8,83

25 20915595Q 8,83

7.  Publicar  els  resultats  d’aquesta  acta  al  Tauler  d’Anuncis  de  la  Seu  Electrònica,  tot 
assenyalant que contra els acords adoptats pel tribunal els interessats podran interposar 
recurs d'alçada davant de l'alcalde, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la 
publicació d'aquesta acta.

La presidenta aixeca la sessió a les 11.15 h, de la qual cosa com a secretària, estenc 
aquesta acta. 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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