
Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 14 de maig de 2019. 

 

A les 14 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 13 de maig 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. Camarasa Ricart 

VOCAL 4 TITULAR  Vicenç Muñoz Gilart 

SECRETARI/A  TITULAR  Rosa del Carme Clivillé Segarra 

 

2. Valoració i ratificació dels resultats de les proves de català dels candidats/es en el procés 

selectiu. 
 

Per part dels membres del Tribunal es constata que, prèvia la corresponent convocatòria publicada a 

eTauler i als interessats en l’expedient, el passat dia 23 d’abril de 2019 es va procedir,  a les dependències 

municipals, a la realització de la prova de català corresponent al nivell B2, en el marc del procés de 

selecció de personal de l’Ajuntament d’Alcoletge. Vigilant Municipal.  

 

Únicament havia de realitzar aquesta prova el candidat/a amb NIF ****8942W. 

 

Per part de l’EAPC es va trametre, prèviament, la prova de llengua catalana exigida així com els criteris  

de correcció.  

 

La prova es va realitzar sota supervisió de la tècnica del CNL de Lleida i assessora del Tribunal, Sra. 

Rosa Ma. Batlle i Tomàs. Finalitzada la prova pel candidat  amb NIF ****8942W i efectuada la correcció 

el resultat fou APTE.  

 

A l’empara d’aquests antecedents el Tribunal, per unanimitat dels seus membres, dona conformitat i 

ratifica els resultats relatius a la prova de català realitzada pel candidat amb NIF ****8942W, amb 

resultat de APTE.  

 

3. Valoració i ratificació dels resultats de les proves mèdiques dels candidats/es en el procés 

selectiu.  
 

A continuació la presidenta del Tribunal dona compte de què l’Ajuntament d’Alcoletge va contractar, en 

qualitat d’empresa encarregada de la realització de les proves mèdiques previstes en les bases d’aquest 

procediment i, per tant, com a assessors del Tribunal, a l’empresa PREVENACTIVA, S. L. U. amb NIF 

B43887629 i domicili a Lleida, Av. Pinyana 1. Referència: Decret contracte menor de serveis núm. 

141/2019 de 24 d’abril. 

 

Les proves a realitzar eren les descrites en la base 7.5 com a “Cinquè exercici”. Reconeixement mèdic i a 

l’Annex 3. Proves mèdiques.  

 

Per tal de realitzar aquestes proves es va convocar els aspirants,  per mitjà d’anuncis publicats a eTauler 

així com per comunicació individual als candidats, segons s’indica:  



 

 Candidats/es convocats:  

NIF CANDIDAT/A 

****8696Z 

****7112J 

****8180P 

****8942W 

 

 Data i lloc de realització de les proves: 

 

Dia: Dimarts, 30 d’abril de 2019.   

Hora: 10.15 hores.  

Centre / Lloc: SP ACTIVA. Av. Balàfia, 5.25005. LLEIDA.  

Finalitzades les proves i efectuades les valoracions per part de l’equip mèdic, a càrrec del Sr. Jordi Piñol 

Ripoll, col·legiat 2503770 i Sra. Ma. Jesús Graells Riera, col·legiat núm. 0834769, llicenciats en 

medicina i cirurgia, del Departament de Vigilància de la Salut de la Societat de Prevenció de Nueva 

Activa SLU, i designats assessors del tribunal qualificador, segons documentació tramesa el dia 8 de maig 

de 2019, n’ha resultat el següent:  

 

NIF CANDIDAT/A 

 

RESULTATS PROVES MÈDIQUES 

****8696Z APTE 

****7112J APTE 

****8180P NO APTE 

****8942W NO APTE  

 

A l’empara d’aquests antecedents el Tribunal, per unanimitat dels seus membres, dona conformitat i 

ratifica els resultats relatius a prova RECONEIXEMENT MÈDIC, tal i com consta en l’apartat anterior.   

 

4. Acords relatius a la finalització del termini d’oposició i inici del concurs. Requeriment als 

candidats/es que han superat la fase d’oposició dels mèrits al·legats en el procediment 

selectiu.  
 

A l’empara dels acords adoptats en els punts anteriors els membres del TRIBUNAL QUALIFICADOR, 

per unanimitat, ACORDEN: 

 

 

a) Declarar que han superat la totalitat de les proves del procés d’OPOSICIÓ en aquest 

procediment selectiu, els candidats /es següents:  
 

NIF CANDIDAT/A 

****8696Z 

****7112J 

 

 

b) 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.  

 

c) Acordar que els candidats/es que no han superat la darrera prova de la fase d’oposició 

(RECONEIXEMENT MÈDIC) disposin d’un termini de CINC (5) DIES HÀBILS, 

comptadors des del dia següent a la data de publicació d’aquest acta o de l’extracte de la 

http://www.alcoletge.cat/


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

previstos a la Base 7a d’aquesta convocatòria.  

 

d) Requerir els candidats/es que han superat la FASE D’OPOSICIÓ que, en un termini de 

DEU (10) dies hàbils a comptar des de la darrera publicació d’aquesta acta o un extracte de 

la mateixa a la web municipal (www.alcoletge.cat) o al tauler municipal (eTauler),  acreditin 

de forma fefaent els MERITS AL·LEGATS en la seva sol·licitud, en els termes i 

condicions exigits a la BASE 8a de les BASES REGULADORES d’aquest procediment 

selectiu.  

 

e) Acordar que, un cop es disposi de la documentació a què es fa referència en el punt anterior, 

els membres del Tribunal  d’aquest procés selectiu seran convocats per la Presidenta del 

Tribunal per tal procedir a la valoració dels mèrits dels candidats i formular llista 

provisional de puntuacions.  

 

5. Precs i preguntes 
 

No se’n formula cap 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta aixeca la sessió essent les 14.20 hores del dia 14 

de maig 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 
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