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TIPUS: PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE GRADUAT 
SOCIAL 
ÒRGAN COMPETENT: BATLIA

ANUNCI

El Tribunal Qualificador del procediment selectiu per a la creació d’una borsa de la categoria 
de graduat social, mitjançant concurs-oposició, en sessió celebrada dia 29 de setembre de 
2022, ha resolt sobre les al·legacions presentades per l’aspirant amb DNI 417****5X, en data 
29/09/2022, mitjançant RGE núm. 2022-12017.
De l’acta emesa a tal efecte, es publica un extracte amb les valoracions i fonamentació 
realitzada pels membres del Tribunal:

“De tot el detall exhaustiu de tasques que inclou com a pròpies del lloc de treball 
d’AODL la Instrucció que aporta l’interessat, no es troba cap que es correspongui amb 
les funcions pròpies d’un/a graduat/da social; ofici amb substantivitat pròpia i de 
col·legiació independent, que es poden resumir en les següents funcions i tasques 
específiques de la categoria professional, d’acord amb la publicació del Col·legi Oficial 
de Graduats Socials de les Illes Balears [...]

L’interessat fa menció en l’escrit d’al·legacions que va realitzar, dins de l’àmbit de la 
gestió tècnica i administrativa de participació en les convocatòries de subvencions de 
polítiques actives d’ocupació “funcions pròpies dels processos de selecció i 
contractació, així com les de gestió, orientació i assessorament en l’àmbit laboral 
(orientació laboral, assessorament laboral en relació al contracte, nòmina, retencions, 
etc.”
Doncs bé, considera el Tribunal que aquestes funcions que indica expressament en 
l’escrit no són el literal de les funcions que **** certifica en l’informe presentat per 
l’interessat, que afirma el següent:

 Gestió tècnica i administrativa de participació en les convocatòries de 
subvencions de PAO i emprenedoria:
-Tramitació, supervisió i liquidació de la convocatòria
- Coordinació amb agents relacionats (SOIB, entitats locals, altres entitats 
impulsores de subvencions,...)
- Participació en les comissions mixtes constituïdes en col·laboració amb el SOIB 
i, consegüentment, fer la selecció de tot el personal inscrit en les ofertes”

Per tant, dins de la gestió tècnica i administrativa en les convocatòries de subvencions, 
el que ja suposa un àmbit sectorial limitat i concret i molt restringit, a diferència dels 
àmbits generals propis dels graduats socials, ni tan sols es fa menció en el certificat de 
***** que s’hagin dut a terme funcions de ”gestió, orientació i assessorament en l’àmbit 
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laboral”, ni tampoc es menciona que es fessin tasques relacionades amb “contracte, 
nòmina, retencions, etc.”. 
Únicament es certifica que s’han realitzat funcions merament procedimentals en l’àmbit 
de unes determinades convocatòries de subvencions, i no de gestió, elaboració i/o 
assessorament directe sobre nòmines, contractes, etc.
Per tant, el Tribunal Qualificador conclou que, segons el parer de tots els membres que 
el formen, les funcions i tasques desenvolupades per l’aspirant no presenten la mínima 
similitud o analogia requerides per ser considerades assimilables a les tasques d’un 
graduat social.
[...]

El Tribunal ha revisat igualment la resta de certificats de funcions aportats per l’aspirant 
en altres administracions públiques (****) en les quals ha ocupat llocs de treball 
d’AODL, i de cap d’ells es pot desprendre que hagi realitzat funcions anàlogues o 
similars a les pròpies de la categoria de graduat social.

 Els acords del Tribunal Qualificador en data 29 de setembre han estat els següents:

Primer. Desestimar l’al·legació presentada pel senyor Josep Carreras Taltavull per no 
constar que hagi prestat serveis en llocs de treball de la categoria de graduat social o 
similar o anàloga.

Segon. Mantenir la puntuació obtinguda per l’interessat, d’acord amb l’acta núm. 2 del 
Tribunal Qualificador, de data 22 de setembre de 2022.

D’altra banda, el Tribunal Qualificador ha celebrar la sessió núm. 4 i última, en data 4 
d’octubre de 2022, i atès que no s’han presentat noves reclamacions i/o al·legacions a les 
qualificacions provisionals de les fases d’oposició i concurs, s’han adoptat els següents 
acords:

Primer. Atorgar la puntuació definitiva dels aspirants que han superat el procediment 
selectiu, d’acord amb el detall següent:

FASE 
OPOSICIÓ FASE DE CONCURS

NIF/NIE  NOM LLINATGES Qualificació
Formació 

acad.
Cursos 

formatius

Experiència 
categoria 

professional 
Graduat Social 

o anàloga Català

Total 
fase 

concurs

Total 
concurs-
oposició

182****6F MARIA GABRIELA RIERA FEMENIES 52,8813 2,5 5 12,5 1 21 73,8813

431****9H MARIA VICTÒRIA CALAFAT LLABRÉS 45,1047 1,5 5 12,5 0 19 64,1047

431****9P MARIA DELS ÀNGELS BARCELÓ GUASP 40,4387 0 5 12,5 0 17,5 57,9387

417****5X JOSEP CARRERAS TALTAVULL 41,2163 5 5 0 2,5 12,5 53,7163
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Segon. Publicar un anunci amb els acords del Tribunal Qualificador en la pàgina web 
de l’Ajuntament d’Alcúdia.

Tercer. Elevar a la Batlia la relació definitiva d’aspirants APTES en el procediment 
selectiu per a la creació d’una borsa de la categoria de graduats socials, per a 
possibles nomenaments com a funcionari interí, en els casos previstos legalment, amb 
les persones següent i d’acord amb l’ordre de prelació que s’hi indica:

ORDRE DE PRELACIÓ
NIF/NIE  NOM I LLINATGES Total concurs-oposició

1
182****6F MARIA GABRIELA RIERA FEMENIES 73,8813

2
431****9H MARIA VICTÒRIA CALAFAT LLABRÉS 64,1047

3
431****9P MARIA DELS ÀNGELS BARCELÓ GUASP 57,9387

4
417****5X JOSEP CARRERAS TALTAVULL 53,7163

Alcúdia, en data de la signatura electrònica

La presidenta del Tribunal Qualificador

Maria Suau Juan
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