
Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 4 d’abril de 2019. 

 

A les 8.30 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 20 de març 

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. Camarasa Ricart 

VOCAL 4 TITULAR  Vicenç Muñoz Gilart 

SECRETARI/A  TITULAR  Rosa del Carme Clivillé Segarra 

 

 

2. Elaboració de la prova tipus test del procés selectiu. 
 

Per part dels membres del Tribunal es duu a terme la redacció de la prova corresponent al 2n 

exercici d’aquest procediment, d’acord amb la base 7.2 de les que regulen aquest expedient.  

 

S’elabora el qüestionari de 20 preguntes, més 2 de reserva, tipus test que inclouen 4 respostes 

alternatives, de les quals només una d’elles és correcta.  

 

3. Inici de la prova tipus test.  
 

Es dona compte de la relació d’aspirants que han superat l’anterior prova psicotècnica i que, per tant, 

poden accedir a la realització d’aquesta prova tipus test.  

 

Del total dels aspirants que van accedir a la 1a prova, resten en aquest procés un total de 6 aspirants, que 

són els següents:  

 

NÚM. NIF CANDIDAT/A 

2 ****8696Z 

3 ****1271E 

5 ****7112J 

7 ****2848D 

8 ****8180P 

11 ****8942W 

 

Tots els aspirants admesos per tal de realitzar aquesta 2a prova s’han identificat i s’han presentat 

a la mateixa.   

 

Per part de la Sra. Presidenta s’informa breument del mecanisme de la prova, es lliuren els 

exàmens als aspirants i s’inicia la prova a les 9.05 minuts. La durada màxima de la mateixa, 

d’acord amb les bases, és de 60 minuts.  

 
 



Es fa constar que les preguntes encertades tindran un valor de 0, 50 punts. Les respostes equivocades, 

restaran 0, 125 punts i les respostes en blanc no computaran.  

 

Els membres del Tribunal consideren adequat deixar la puntuació amb un resultat de tres xifres decimals, 

per considerar que el resultat és més exacte.  

 

Finalitzada la prova tots els aspirants lliuren els seus exàmens i s’inicia, per part del Tribunal, la seva 

correcció, amb el següent resultat:  

 

NIF 

CANDIDAT 

Respostes 

correctes Punts  

Respostes 

incorrectes 

Punts a 

descomptar  

En 

blanc Total 

Punts 

obtinguts  

Puntuació 

mínima 

exigida  

****8696Z 13 6,50 1 0,125 6 20 6,375 5 

****1271E 4 2 15 1,875 1 20 0,125 5 

****7112J 15 7,50 1 0,125 4 20 7,375 5 

****2848D 8 4 12 1,500 0 20 2,500 5 

****8180P 12 6 6 0,750 2 20 5,250 5 

****8942W 14 7 6 0,750 0 20 6,250 5 

 

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. Declarar que han superat la 2a prova tipus test d’aquest procediment selectiu, els 

candidats/es següents:  
 

NIF 

CANDIDAT 

Respostes 

correctes Punts  

Respostes 

incorrectes 

Punts a 

descomptar  

En 

blanc Total 

Punts 

obtinguts  

Puntuació 

mínima 

exigida  

****8696Z 13 6,50 1 0,125 6 20 6,375 5 

****7112J 15 7,50 1 0,125 4 20 7,375 5 

****8180P 12 6 6 0,750 2 20 5,250 5 

****8942W 14 7 6 0,750 0 20 6,250 5 

 

 

2. Fer públics i 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.  

 

3. 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.  

 

4. Acordar que es comunicarà al candidat ****8942W, amb antel·lació suficient, el dia i 

hora de realització de la prova de català (tercer exercici), atès que es l’únic candidat 

dels que han superat les proves precedents que ha d’acreditar el coneixement d’aquesta 

llengua. Aquestes comunicacions es durant a terme per mitjà d’anunci publicat a la web 

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

http://www.alcoletge.cat/
http://www.alcoletge.cat/


5. Acordar que es comunicarà a tots els candidats que segueixin en aquest 

procediment el dia i hora de realització dels respectius reconeixements mèdics 
previstos a la base 7.5 d’aquesta convocatòria. Aquestes comunicacions es durant a 

terme per mitjà d’anunci publicat a la web municipal (www.alcoletge.cat), així com al 

tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

 

6. Els membres del Tribunal  d’aquest procés selectiu seran, tanmateix, convocats a la 

resta de proves d’aquest procés en què hagin de participar, per mitjà de correu 

electrònic de la Presidenta del Tribunal.  

 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta aixeca la sessió essent les 10.45 hores 

del dia 4 d’abril de 2019, 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 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

http://www.alcoletge.cat/
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