CONVOCATÒRIA D’AUXILIAR D’INTERNAT
ANUNCI DE LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA
QUALIFICACIÓ PROVISIONAL DE LA FASE D’OPOSICIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
D’AUXILIAR D’INTERNAT DEL GRUP AP D’ADMINISTRACIO ESPECIAL, PER TORN
LLIURE, CONVOCADA MITJANÇANT EL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2018/821,
DE DATA 24/10/2018, I ELEVAR-LA A DEFINITIVA
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El dia 20 de novembre de 2019 es va publicar l’edicte de la resolució de les al·legacions
presentades a les preguntes de la segona prova de la fase d’oposició i la qualificació
provisional de la fase d’oposició.
Dins el termini de 3 dies hàbils establerts a les bases per fer al·legacions se n’ha presentat
una per part de P.A.M. sol·licitant que es revisin les preguntes 9, 14 i 15, que siguin
eliminades i que es revisi la puntuació de la segona prova i la fase d’oposició.
Pregunta 9
El tribunal fa constar que a la resolució de les al·legacions a les preguntes de la segona
prova de la fase d’oposició es va produir una errada en la redacció de la resposta a la
pregunta 9. On deia «la resposta c) sempre s’ha de realitzar en una neteja» havia de dir «la
resposta c) mai s’ha de realitzar en una neteja». Aquesta errada es considera que no afecta
a la decisió que va prendre el tribunal.
En relació a la pregunta 9 el tribunal considera correcta la resposta c) i l’al·legant indica que
també ho podria ser la b).
El criteri del tribunal és que que la resposta c) «La neteja de les habitacions s'ha de fer de
fora cap a dins» es tracta d’una feina que «mai» s’ha de fer de la manera que s’indica. En
canvi la resposta b) «Per netejar, s'ha de desconnectar l'aire condicionat, si n'hi ha» es
tracta d’una tasca que depèn de les circumstàncies concretes del tipus de neteja que es
realitzi (neteja a fons o del propi aparell d’aire condicionat).
Per tant el tribunal es ratifica en la seva decisió anterior ja que considera que els aspirants
havien de respondre l’opció que més clarament complia amb l’enunciat.
Pregunta 14
En relació a la pregunta 14 el tribunal considera correcta la resposta b) i l’al·legant indica
que també ho podria ser la c).
El criteri del tribunal és que que la resposta b) «Comprovar que els aliments no estiguin
contraindicats d'acord amb l'estat de salut de cada un dels usuaris» es tracta d’una feina
que «mai» ha de fer l’auxiliar d’internat, ja que és de major categoria. En canvi la resposta
c) «Un cop acabat el servei, desmuntar el carro i guardar el que ha sobrat al seu lloc
corresponent» es tracta d’una tasca que té una part que correspon completament a l’auxiliar
d’internat (desmuntar el carro) i una altra part que és compartida amb la resta de personal
de cuina (guardar el que ha sobrat al seu lloc corresponent).
Per tant el tribunal es ratifica en la seva decisió anterior ja que considera que els aspirants
havien de respondre l’opció que més clarament complia amb l’enunciat.
Pregunta 15

En relació a la pregunta 15 el tribunal considera correcta la resposta d) i l’al·legant indica
que també ho podria ser la c).
El criteri del tribunal és que que la resposta c) «Realitzar la preparació de purés i pelar
patates» sí és una de les funcions de l’auxiliar d’internat quan es troba realitzant funcions a
la cuina. Li correspon pelar patates així com la preparació inicial dels purés en la part
consistent en anar a cercar els productes, fer-los net i tallar-los (tot i que la resta de
l’elaboració del puré correspongui al personal específic de cuina).
Pel que fa a la documentació que aporta:
- la fitxa (núm. 378) del lloc de treball d’auxiliar d’internat cuina CPM: no es tracta d’un
document que s’hagi aprovat per cap òrgan de l’administració i per tant no té validesa
administrativa
- foto feines cuina: és un document d’ús intern sense validesa oficial que no inclou totes les
feines que corresponen a l’auxiliar d’internat que realitza funcions a la cuina
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Per tant després d’estudiar l’al·legació presentada a la qualificació provisional de la fase
d’oposició s’acorda desestimar-la i elevar a definitiva la llista provisional d’aprovats en la
fase d’oposició.
Contra les resolucions d'aquest tribunal, si aquestes decideixen directament o indirectament
el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, es pot interposar recurs
d'alçada, en el termini d’un mes, davant el conseller executiu del Departament de Serveis
Generals.
Signat a Maó, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document
El secretari del Tribunal

Jordi Torrent Torroja
03/12/2019 12:23:19
Firma
Maó

