
ACTA VII 

DE RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA FASE CONCURS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROCÉS 
SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL FIX DE PLANTILLA PER A UNA PLAÇA DE CATEGORIA 
D’OFICIAL LAMPISTA PER A L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL “EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA” 
(ESPAI), PUBLICACIÓ DE PUNTUACIONS DEFINITIVES. 

03 JUNY 2022 

________________________________________________________________________________________ 

A Paiporta reunits a la Sala de Reunions del segon pis del Ajuntament de Paiporta, el dia 3 de juny de 2022 a 
les 9.00 hores els membres titulars del Tribunal qualificador nomenats per decret d'Alcaldia núm. 10 de 
07/02/2022 que a continuació es relacionen:  

• President: Jose Vicente Galindo Piqueras. 
• Vocals: Rosa Paños Figueroa, Encarna Iranzo Simó, Jose Juan Herrera Saiz. 
• Secretària: Mª José Moya Tarazona, secretària. 

 
Se cita presencialment als aspirants que han presentat al·legacions a les puntuacions atorgades en la fase 
de mèrits, amb la finalitat que puguen exposar les mateixes davant el tribunal. 
 
1r. Al·legació presentada amb DNI ****2780S, (RE 287 de 26/05/2022), en la que sol·licita “revisió de 
puntuació de mèrits, tant de la experiència professional com de la formació acadèmica i cursos”.  
 
En l’escrit d'al·legacions i en comparèixer davant el tribunal exposa que no se li ha valorat, en l'apartat de 
l'experiència professional, els certificats de les empreses Agronatura i Valoriza Medio ambient. 
 
Per a justificar l'experiència laboral, va presentar l'informe de vida laboral expedit pel TGSS de data 
28/08/2021, juntament amb un certificat de l'empresa Agronatura datat el 27/08/2021 i un altre certificat 
de l'empresa Valoriza Medi ambient de 25/08/2021. 
 
En l'informe de vida laboral es reflecteix que va estar d'alta en el règim general en l'empresa Valoriza amb 
el grup de cotització 10 (peó). Així mateix, va estar d'alta en el règim general en l’empresa Agronatura amb 
el grup de cotització 08 (oficial). No obstant això, en aquesta última empresa el lloc que ocupava era de 
jardiner/podador tal com es reflecteix en el certificat emés per aquesta empresa. 
 
Per tot l'anterior, el tribunal acorda desestimar les al·legacions presentades per els següents motiu: 

- El lloc de treball en l’empresa Agronatura no és d’oficial lampista (Base sisena de les que 
regeixen el procés selectiu). 

- El lloc de treball en l’empresa Valoriza mediomabiente és de peó. (Base sisena de les que 
regeixen el procés selectiu). 

2n. Al·legació presentada amb DNI ****7230M (RE 285 de 26/05/2022). 
 
En l’escrit d'al·legacions i en comparèixer davant el tribunal exposa que no se li ha valorat cap punt tant en 
l'apartat d'experiència laboral com de formació acadèmica. Al·lega que l'experiència laboral queda 
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acreditada per l'informe de vida laboral. Adjunta a la al·legació un certificat de l’empresa METALFONT datat 
el 6/09/2021 que no va incloure en la documentació presentada amb la sol·licitud per a participar en el 
procés de selecció.  
 
Respecte a la formació acadèmica, al·lega que no s'ha valorat el títol de tècnic aux. d'FPI en Construccions 
metàl·liques, presentat juntament amb la documentació d'admissió. 
 
La documentació per a justificar la experiència laboral presentada juntament amb la solicitud per a 
participar en el procés de selecció és exclusivament l'informe de vida laboral expedit per la TGSS de 
6/9/2021. 
 
En l'informe de vida laboral presentat es reflecteix que ha romàs d'alta en règim d'autònom en l'activitat de 
lampisteria des de 1/09/1997 fins al 6/09/2021 un total de 8772 dies. Així mateix, es reflecteix que ha 
romàs d'alta en l'empresa METALFONT en el régimen general amb grup de cotització 10 des del 5/09/1994 
fins al 13/05/1996 amb un total de 617 dies. 
 
D'altra banda, en la base sisena que regeixen aquest procés de selecció indica com s'ha de justificar 
l'experiència professional, així com els criteris de valoració i la determinació de la puntuació. 
 
Pel que respecta als criteris de valoració de l'experiència professional, en la base 6 apartat 1.1 s'indica que 
l'experiència professional es valorarà d'acord amb els següents criteris "serveis prestat en l'Administració o 
en empreses privades, o en règim d'autònoms en plaça de personal d'oficis, oficial de lampista genèric”. 
 
En referència als mitjans per a justificar l'experiència laboral en el règim especial de persones autònomes, la 
base sisena estableix que “Per als quals acrediten experiència en el règim especial de persones autònomes, 
presentació de la vida laboral i certificat original de l'entitat, empresa privada o particular en el qual es faça 
constar els contractes realitzats, els treballs executats, expressant i distingint, en el seu cas, les d'oficial 
lampista genèric de la d'especialitat que es requereixen en els continguts que s'indiquen més endavant, 
categoria professional i duració de la relació contractual. 
 
D’altra banda, respecte a la no valoració del títol de tècnic aux. d'FPI en Construccions metàl·liques, la base 
sisena apartat determinació indica: “2. Formació acadèmica: per les característiques de la plaça es valorarà 
exclusivament estudis referits a cicles de formació professional de l'especialitat de lampisteria FPI i/o grau 
mitjà:  

− CursFormació Professional Grau Mitjà o FPI. Cicle de l'Aigua.  
– Curs Formació Professional Grau Mitjà o FPI. Tècnic en Manteniment Electromecànic.  
− Cursos Formació Professional Grau Mitjà o FPI amb continguts parcialment similars”. 

 
El títol aportat de Tècnic auxiliar de construccions metàl·liques, el qual equival al Grau Mitjà de Soldadura i 
Caldereria pertanyent a la família professional de fabricació mecànica, segons estableix la disposició 
adicional tercera del Reial decret 1692/2007 de 14 de desembre pel qual s'estableix el títol de Tècnic en 
soldadura i Caldereria. 
La formació acadèmica puntuable segons les bases s'enquadra dins de les famílies professionals 
d'instal·lació i manteniment (decret 1589/2011 de 4 de novembre) i la d'energia i aigua (decret 114/2017 de 
17 de febrer).  
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Per tot l'anterior, el tribunal acorda desestimar les al·legacions presentades per els següents motius: 

- No s’han aportat, en termini i forma, els certificats d'empresa que s'especifiquen la base sisena per a 
justificar l'experiència laboral tant en el règim autònom com en el règim general.  

- D'altra banda la categoria professional que reflecteix l'informe de vida laboral en el règim general en 
l'empresa METALFONT no és d’oficial. 

- El títol de tècnic aux. de construcción metàl·liques no pertany a cap de les famílies professionals de 
la formació acadèmica puntuable.  

 
3r. Al·legació presentada amb DNI ****6329K (RE 286 de 26/05/2022) 
 
En el seu escrit d'al·legacions i en comparèixer davant el tribunal exposa que no se li ha valorat cap punt en 
l'apartat d'experiència laboral. Per la qual cosa sol·licita revisió de la valoració de la fase de concurs de 
mèrits. Adjunta a la al·legació un certificat de l’empresa METALFONT datat el 25/08/2021 que no va 
incloure en la documentació presentada amb la sol·licitud per a participar en el procés de selecció. 
 
La documentació per a justificar l’experiència laboral presentada juntament amb la solicitud per a participar 
en el procés de selecció és exclusivament l'informe de vida laboral expedit per la TGSS de 25/8/2021. 
 
En l'informe de vida laboral presentat es reflecteix que ha romàs d'alta en règim d'autònom en l'activitat de 
lampisteria des de 1/01/2011 fins al 31/05/2014 un total de 1.247 dies. Així mateix en el mateix informe de 
vida laboral, es reflecteix que ha romàs d'alta en l'empresa METALFONT en el régimen general amb grup de 
cotització 08 total de 2.676 dies y 2.160 dies en el grupo de cotización 10. 
 
D'altra banda, en la base sisena de les quals regeixen aquest procés de selecció com s'ha de justificar 
l'experiència professional, així com els criteris de valoració i la determinació de la puntuació. 
 
Pel que respecta als criteris de valoració de l'experiència professional, en la base sisena, apartat 1.1, s'indica 
que l'experiència professional es valorarà d'acord amb els següents criteris: "serveis prestat en 
l'Administració o en empreses privades, o en règim d'autònoms en plaça de personal d'oficis, oficial de 
lampista genèric”. 
 
En referència als mitjans per a justificar l'experiència laboral, la base sisena estableix: 

- “Per als quals acrediten experiència en el règim especial de persones autònomes, presentació de la 
vida laboral i certificat original de l'entitat, empresa privada o particular en el qual es faça constar els 
contractes realitzats, els treballs executats, expressant i distingint, en el seu cas, les d'oficial lampista 
genèric de la d'especialitat que es requereixen en els continguts que s'indiquen més endavant, 
categoria professional i duració de la relació contractual. 

- Fotocòpia compulsada del certificat original de l'empresa privada en el qual es faça constar lloc 
exercit i les seues funcions, expressant i distingint, en el seu cas, les d'oficial lampista genèric de la 
d'especialitat que es requereixen en els continguts que s'indiquen més endavant, categoria 
professional i duració de la relació laboral. I/o la vida laboral”. 

 
Per tot l'anterior, el tribunal acorda desestimar les al·legacions respecte a l'experiència laboral pels 
següents motius: 
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- No s’han aportat, en termini i forma, els certificats d'empresa que s'especifiquen la base sisena per a 
justificar l'experiència laboral en el règim d’autònoms i en el régimen general.  

 
4t. Al·legació presentada amb DNI ****2827J (RE 288 de 26/05/2022). 
 
En el seu escrit d'al·legacions i en comparèixer davant el tribunal exposa: 

Primer que no se li ha valorat cap punt en l'apartat d'experiència laboral. També exposa que en les bases de 
la convocatòria s'estableix per a la fase de concurs que s'aportarà fotocòpia de certificat d'empresa i/o vida 
laboral, entenent-se complit el requeriment de certificació amb un només d'aquests documents. 

Segon no considera correcta la valoració en l’apartat de cursos, ja que va presentar cursos de prevenció de 
riscos laborals i cursos de manipulador d'aigua de consum humà. 

La documentació per a justificar la experiència laboral presentada juntament amb la solicitud per a 
participar en el procés de selecció és l'informe de vida laboral expedit per la TGSS de 29/8/2021 i un 
certificat de l’empresa Gesmed en el qual es certifica que va prestar serveis com auxiliar de matenimient de 
data 1 de març de 2020. 

En referència als mitjans per a justificar l'experiència laboral, la base sisena que reigeixen aquest procés 
selectiu estableix: 

- Fotocòpia compulsada del certificat original de l'empresa privada en el qual es faça constar lloc 
exercit i les seues funcions, expressant i distingint, en el seu cas, les d'oficial lampista genèric de la 
d'especialitat que es requereixen en els continguts que s'indiquen més endavant, categoria 
professional i duració de la relació laboral. I/o la vida laboral”. 

Pel que respecta als criteris de valoració de l'experiència professional, en la mateixa base sisena, apartat 1.1 
s'indica que l'experiència professional es valorarà d'acord amb els següents criteris "serveis prestats en 
l'Administració o en empreses privades, o en règim d'autònoms en plaça de personal d'oficis, oficial de 
lampista genèric 

Per tot açò, el criteri seguit pel tribunal, ha sigut valorar els serveis prestats tant en empreses privades com 
en l'administració o en règim d'autònom en el lloc de personal d'oficis, oficial de lampista, amb l'informe de 
vida laboral i certificats de empreses. Ja que en l’informe de vida laboral no consta el lloc exercit, funcions 
(genèriques o d'especialista). En definitiva, vida laboral y certificats de empreses son complementaris i 
necessaris per poder valorar l’experiència laboral en aquest proces selectiu.  

Pel que respecta a la valoració de l’apartat de cursos, la puntuació otorgada en l’acta de 23 de maig es la 
màxima que correspon als cursos de prevenció de riscos laboral aportats. 

Per tot l'anterior, el tribunal acorda desestimar les al·legacions presentades pels següents motius: 

- No s’ha acreditat la experiencia laboral conforme el que se estableix en la base sisena que regeixen 
el procés selectiu. 

-  No acredita haver realitzat el curs de manipulador d'aigua de consum humà. 
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5t. Una vegada resoltes les al·legacions presentades a la fase concurs aixi com en la d’oposició, les 
puntuacions definitives son les següents: 

DNI OPOSICIÓ CONCURS TOTAL 

****4187S 45,8 6,85 52,65 

****7230M 48,1 3 51,10 

****2827J 46,6 1,5 48,10 

****5333R 45,4 0,1 45,50 

****7262M 39,9 3 42,90 

****6329K 41,1 1 42,10 

****8327H 38,7 1 39,70 

****9595Q 32,4 3,25 35,65 

****2780S 28,2 1,5 29,70 

****0115X 26,2 0,5 26,70 

 
6t. A l'efecte del que es disposa en la base octava de les quals regeixen aquest procés de selecció, aquest 
tribunal elevarà a la Presidència del Consell d'Administració d’ESPAI la relació d'aspirants que han superat el 
procés selectiu i la proposta de nomenament de l'aspirant que ha obtingut la major puntuació. 
 
A les 13.00 hores del dia expressat al començament, s’alça la sessió i s'estén la present acta.  

 
Es dona trasllat de la present acta a ESPAI als efectes de la meritació de les corresponents dietes, per 
l’adopció de les mesures acordades en la sessió i per la realització dels anuncis preceptius al tauler d’auncis 
i a la web.  
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Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede
Electrónica usando el código CSV siguiente:

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Código Seguro de Verificación (CSV):

URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: https://paiporta.sedipualba.es/

JZAA V9NY MZ79 2RT9 3YN3
En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las
firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

ACTA VII-RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS FASE CONCURS I PUBLICACIÓ DE PUNTUACIONS
DEFINITIVES - SEFYCU 3314374

MARIA JOSE MOYA TARAZONA
SECRETARIA

Firma electrónica - ACCV - 13/06/2022 10:47
MARIA JOSE MOYA TARAZONA

JOSÉ JUAN HERRERA SAIZ
VOCAL

Firma electrónica - ACCV - 13/06/2022 10:49
JOSE JUAN HERRERA SAIZ

ROSA MARIA PANOS FIGUEROA
VOCAL

Firma electrónica - ACCV - 13/06/2022 10:51
ROSA MARIA PAÑOS FIGUEROA

JOSE VICENTE GALINDO PIQUERAS
PRESIDENT TRIBUNAL

Firma electrónica - ACCV - 13/06/2022 13:38
JOSE VICENTE GALINDO PIQUERAS

MARIA ENCARNACION IRANZO SIMO
VOCAL

Firma electrónica - ACCV - 13/06/2022 13:42
MARIA ENCARNACION IRANZO SIMO

Huella del documento 
para el firmante Texto de la firma Datos adicionales de la firma

NIF: P4618800I

Documento bajo custodia en Sede Electrónica

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

Pág. 6 de 6

https://paiporta.sedipualba.es/
https://paiporta.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=JZAAV9NYMZ792RT93YN3
https://paiporta.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=JZAAV9NYMZ792RT93YN3
https://paiporta.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=10517293&csv=JZAAV9NYMZ792RT93YN3
https://paiporta.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=10517414&csv=JZAAV9NYMZ792RT93YN3
https://paiporta.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=10517501&csv=JZAAV9NYMZ792RT93YN3
https://paiporta.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=10527314&csv=JZAAV9NYMZ792RT93YN3
https://paiporta.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=10527631&csv=JZAAV9NYMZ792RT93YN3

		2022-06-13T14:04:24+0200
	Firmas electrónicas XAdES disponibles en https://paiporta.sedipualba.es/ con CSV JZAAV9NYMZ792RT93YN3
	Sede Electrónica AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA




