
Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 20 de març de 2019. 

 

A les 9 hores, a l’Ajuntament d’Alcoletge i, en primera convocatòria, es reuneixen els 

membres del TRIBUNAL DE SELECCIÓ  corresponent al procediment per a la cobertura 

d’una plaça de VIGILANT MUNICIPAL segons convocatòria formulada el dia 8 de març de 

2019:  

 

ORDRE DEL DIA: 

 

 

1. Identificació dels membres de l’òrgan selectiu assistents a la sessió,  

 

Assisteixen a la sessió els membre del Tribunal que s’indiquen a continuació: 
 

Càrrec Condició  Noms i cognoms 

PRESIDENT TITULAR  Maria Jesús Pena Navarra  

VOCAL 1 TITULAR  Eva Pérez Llordes 

VOCAL 2 TITULAR  Jaume Andrés Ramon  

VOCAL 3 TITULAR  Josep Ma. Camarassa Ricart 

VOCAL 4 TITULAR  Vicenç Muñoz Gilart 

SECRETARI/A  TITULAR  Rosa del Carme Clivillé Segarra 

 

Així mateix i atès que el motiu d’aquesta sessió es resoldre la valoració de la 1a prova 

d’aquest procés selectiu (bateries de proves psicotècniques), realitzada el dia 8 de març de 

2019,  el Tribunal compta amb l’assistència i assessorament de la  Sra. Núria Pedrós i el Sr. 

Constantino Montañés, de l’empresa Montañés i Solé, S.L. encarregada de la redacció i 

correcció d’aquestes proves.  

 

 

2. Valoració de la 1a prova del procés selectiu. 
 

Per part de la Presidenta del Tribunal es dona la paraula als representants de l’empresa 

Montañés i Solé, S.L. per tal que expliquin el resultat de les proves de tipus psicotècnic 

realitzades pels aspirants que consta en l’informe que lliuren, en aquest moment, als membres 

del Tribunal.  

 

En primer lloc es posa de manifest que, de la llista d’aspirants admesos definitivament, els que 

es van presentar  - finalment – a la 1a prova del procés selectiu foren els aspirants següents:  

 
 

Núm.  NIF CANDIDAT/A PRESENTAT   

1 ****6256Q SI 

2 ****8696Z SI 

3 ****1271E SI 

4 ****5660P NO 

5 ****7112J SI 

6 ****6892K SI 

7 ****2848D SI 

8 ****8180P SI 

9 ****8218C SI 

10 ****6479Q SI 

11 ****8942W SI 

 



Per tant, dels 11 aspirants presentats i admesos definitivament al procés selectiu, únicament 

van realitzar la 1a prova, 10 aspirants, segons s’ha indicat.  

 

Tot seguit els professionals de l’equip de Montañés i Solé S.L. expliquen la dinàmica i les 

característiques de les proves que es van realitzar i els mecanismes de correcció.  

 

Així exposen que es van fer,  tal i com es va explicar prèviament als aspirants el dia 8 de març 

de 2019, un total de tres qüestionaris:  

 

1. El qüestionari de personalitat 16PF-5.  

2. El qüestionari ABI.  

3. La prova d’aptitud de memòria EFAI.  

 

En definitiva i del resultat de les valoracions efectuades per l’equip professional encarregat de 

l’assistència tècnica al Tribunal en aquesta prova s’ha emès informe segons el qual es considera 

que són candidats o candidates NO APTES en aquesta 1a prova selectiva, un total de 

QUATRE (4) dels candidats/es presentats, i que són:  

 

NÚM. NIF CANDIDAT/A 

1 ****6256Q 

6 ****6892K 

9 ****8218C 

10 ****6479Q 

 

Així el resum que resulta d’aquesta 1a prova és el següent:  

 

NÚM. NIF CANDIDAT/A APTE/NO APTE 

1 ****6256Q NO APTE 

2 ****8696Z APTE 

3 ****1271E APTE 

5 ****7112J APTE 

6 ****6892K NO APTE 

7 ****2848D APTE 

8 ****8180P APTE 

9 ****8218C NO APTE 

10 ****6479Q NO APTE 

11 ****8942W APTE 

 

Per tant, a l’empara dels resultats obtinguts i en compliment de les bases reguladores d’aquest 

procediment selectiu, els membres del TRIBUNAL QUALIFICADOR, per unanimitat, 

ACORDEN: 

 

 

1. Donar conformitat a les valoracions proposades per l’equip Montañés i Solé, S.L. 

ratificant el resultat de les proves segons consta en el quadre precedent.  

 

2. Fer públics els resultats de la FASE D’OPOSICIÓ, 1er exercici. APTITUD 

PSICOTÈCNICA, corresponent al procés selectiu per a la provisió d’una plaça de 

vigilant municipal a proveir per mitjà de concurs oposició, realitzat el dia 8 de març de 

2019, amb una qualificació d’APTE/ NO APTE, segons s’indica:  

 

 

 



NÚM. NIF CANDIDAT/A APTE/NO APTE 

1 ****6256Q NO APTE 

2 ****8696Z APTE 

3 ****1271E APTE 

5 ****7112J APTE 

6 ****6892K NO APTE 

7 ****2848D APTE 

8 ****8180P APTE 

9 ****8218C NO APTE 

10 ****6479Q NO APTE 

11 ****8942W APTE 

 

3. Comunicar als candidats/es  els resultats d’aquestes proves, per mitjà d’inserció 

d’aquesta acta i/o un extracte de la mateixa i els acords que hi consten, a la web 

municipal (www.alcoletge.cat), així com al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en 

compliment  del que preveu l’art. 45.1 b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.  

 

4. Acordar que els candidats/es disposin d’un termini de CINC (5) DIES HÀBILS, 

comptadors des del dia següent a la data de publicació dels resultats d’aquesta prova, 

per tal de formular les reclamacions que considerin oportunes, en els termes 

previstos a la Base 7a d’aquesta convocatòria.  

 

5. Acordar que la 2a prova del procés selectiu ( prova teòrica i/o pràctica) es durà a 

terme a la Biblioteca Municipal d’Alcoletge (c/Sitjar, 2, 2a planta) el proper dia 4 

d’abril de 2019, a les 9 hores. 
 

6. Convocar els membres del Tribunal d’aquest procés selectiu per al proper dia 4 d’abril 

de 2019, a les 8.30 hores, a fi i efecte que procedeixin a l’elaboració de l’examen tipus 

test a realitzar pels aspirants, en els termes previstos en el punt anterior.  

 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. alcaldessa aixeca la sessió essent les 13.45 

minuts del dia vint de març de dos mil dinou, signant-se aquest esborrany per la Sra. Presidenta 

i la Sra. Secretària, que en dona fe.  

 

La Presidenta,       La Secretària,  

Ma. Jesús Pena Navarra     Rosa del Carme Clivillé Segarra 
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