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1.- Maria Montserrat Muñoz Montoro (SIG) (Presidenta del tribunal), 19/11/2021 15:41
2.- Maria Jose Medina Bueno (SIG) (Secretària del tribunal), 23/11/2021 09:10

ACTA DE REVISIÓ DE MÈRITS DEL PROCÉS SELECTIU CONVOCATÒRIA OFERTA PÚBLICA 1 PLAÇA DE REDACTOR/APRODUCTOR/A ESPECIALISTA EN MULTIMÈDIA
En data 10 de novembre de 2021, a les 10:00 hores del matí es reuneixen a la Sala de
reunions 1 de la primera planta de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, la Sra. Montserrat
Muñoz Montoro, presidenta del tribunal i la Sra. Maria José Medina Bueno, en qualitat de
secretària del tribunal.
Vistos els registres d’entrada E2021021856 del dia 27 d’octubre de 2021 i E2021022407
del dia 4 de novembre de 2021 formalitzats pel Sr. Adrià Carreras Camprubí, aspirant del
procés selectiu per proveir en propietat una plaça de Redactor/a productor/a especialista
en multimèdia. Vist que sol·licita revisió de mèrits i manifesta el seu desacord amb la
valoració emesa per aquest tribunal, així com possibles irregularitats en la fase
d’oposició.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
apareix a la capçalera.

Mitjançant registre de sortida S2021012029 de data 5 de novembre de 2021, el Sr.
Carreras és convocat a una reunió amb la finalitat de revisar les puntuacions atorgades
pel tribunal en la valoració del concurs de mèrits, el dia 10 de novembre de 2021 a les
10:00 h.
La presidenta del tribunal dona inici a la reunió amb el candidat a les 10:20 h del matí,
posant a la seva disposició la graella d’autovaloració de mèrits així com la documentació
acreditativa d’aquests, i se li explica els criteris aplicats per igual a totes les persones
candidates per valorar la situació d’experiència professional en l’àmbit d’autònom com a
professionals independents.
Atès que la relació de períodes a justificar presenta solapaments i la jornada no es pot
valorar en base a la facturació, s’ha tingut en compte els períodes d’alta a la Seguretat
Social amb l’activitat demostrada per la facturació, comptant el 100% de la jornada.
El candidat manifesta el seu desacord amb els criteris raonant que d’aquesta manera no
es tenen en compte el volum de treballs realitzats per a les diferents empreses. El tribunal
considera que l’alta com a autònoms i els treballs a diferents empreses no pot acumular
períodes en cap cas, atès que aniria en perjudici de les persones que justifiquessin
treballs per compte aliè. De la mateixa manera, no troba just que no se li hagin valorat els
treballs esporàdics realitzats per l’ajuntament. El tribunal li explica que per justificar
experiència professional a aquest ajuntament o a d’altres administracions públiques,
l’acreditació de mèrits s’ha d’ajustar al que diuen les bases específiques.
El Sr. Carreras, en última instància, diu que vol conèixer les puntuacions atorgades a les
proves a la fase d’oposició. El tribunal li comunica el procediment per sol·licitar les seves
proves i els criteris de correcció.
El/la Sr/a. President/a dóna per finalitzada la sessió de la qual, com a Secretari/ària del
Tribunal, dono fe amb el seu vistiplau, a Olesa de Montserrat essent les 11:10 hores del
dia 10 de novembre de 2021.
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