
Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 14 d’octubre de 2019 

 

A les 8.30 hores, a l’Ajuntament d’Alcoletge, es reuneixen els membres del TRIBUNAL DE 

SELECCIÓ  corresponent al procediment per a la cobertura d’una plaça de TECNIC/A AUXILIAR DE 

CULTURA I TURISME, a fi i efecte de l’elaboració i  correcció del 1r examen pràctic del concurs 

oposició per cobrir la plaça indicada,  

 

Els membres del TRIBUNAL QUALIFICADOR, són els següents:  

 

Càrrec Noms i cognoms 

ASSISTÈNCIA 

A LA SESSIÓ 

PRESIDENTA Maria Jesús Pena Navarra  SI 

VOCAL 1  Maribel Filella Llopis SI 

VOCAL 2 Teresa Gensana Fontova SI 

VOCAL 3  Alex Domínguez Vilches NO  

VOCAL 4 Imma Sala Montón  SI 

SECRETÀRIA Rosa del Carme Clivillé Segarra SI 

 

El Vocal Núm. 3 ha excusat prèviament la seva absència, així com la seva suplent, per haver estat 

convocats a un altre procés selectiu a la Diputació de Lleida.  

 

Per part dels membres del TRIBUNAL es fa constar que les persones que han superat el1r examen teòric i 

que, per tant, podran dur a terme el cas pràctic del dia d’avui són els següents:  

 

NIF 

CANDIDAT 

Respostes 

correctes 

Punts 

(a)  

Respostes 

incorrectes 

Punts a 

descomptar 

(b)  

En 

blanc 

Punts 

obtinguts  

(a-b) 

Puntuació 

mínima 

exigida  RESULTAT  

****2835* 27 13,5 4 0,5 9 13,00 10,00 APTE 

****0167* 25 12,5 6 0,75 9 11,75 10,00 APTE 

****6814* 23 11,5 4 0,5 13 11,00 10,00 APTE 

****8709* 24 12 14 
1,75 

 
2 10,25 10,00 APTE 

 

Per part dels membres del Tribunal s’acorda concretar alguns aspectes de l’examen pràctic a realitzar 

el dia d’avui, en els termes següents,  

 

 Tipus d’examen: Examen pràctic escrit, configurat per un total de 4  preguntes a desenvolupar.   

 S’indica que la puntuació d’aquestes preguntes serà de la següent:  

 

 1a pregunta: 4 punts (màxim) 

 2a pregunta: 4 punts (màxim) 

 3a pregunta: 1 punt (màxim) 

 4a pregunta: 1 punt (màxim) 

 

 Valoració màxima de la prova: 10 punts. Per superar-la cal assolir una puntuació mínima de 5 

punts.  

 El temps de realització de l’examen s’amplia fins a 2 hores, enlloc del temps inicialment previst 

a les bases i fixat en 1.30 h.  

 Finalitzat l’examen els membres del Tribunal procediran a la seva correcció i determinació de 

puntuacions assolides, publicant-se i acordant la realització dels exàmens successius.  

 S’informarà prèviament a l’inici de la prova a tots els aspirants d’aquestes consideracions: 

 

S’inicia l’examen a les 9.15 minuts i finalitza a les 11.15 minuts.  

 

Els aspirants lliuren els exàmens als membres del Tribunal de Selecció que es reuneix a porta 

tancada per a la valoració de la prova, obtenint-se els següents resultats:  

 



DNI  
Pregunta 1  

(Mx. 4 punts) 

Pregunta 2 

(Mx.4 punts) 

Pregunta 3 (Mx. 

1 punt) 

Pregunta 4 

(Mx.1 punt) 

PUNTUACIÓ 

GLOBAL 

****2835* 3,75 2,25 0,70 0,50 7,20 

****0167* 3,25 3,75 0,85 0,50 8,35 

****6814* 2,25 2,25 0,40 0,10 5,00 

****8709* 2,75 2,00 0,70 1,00 6,45 

 

Es fa constar per part dels membres del Tribunal que, en la valoració d’aquesta prova,  s’ha tingut en 

compte, entre d’altres, aspectes com:  

 

 Originalitat i caràcter innovador de les propostes presentades 

 Detalls i definició de les propostes 

 Organització a nivell temporal de les activitats programades 

 Adequació de les respostes formulades a les qüestions plantejades en la prova 

 Coherència i correcció en el redactat dels diferents textos  

 

A l’empara dels resultats obtinguts i en compliment de les bases reguladors d’aquest procediment 

selectiu, els membres del TRIBUNAL QUALIFICADOR, per unanimitat ACORDEN:   

 

1. Fer públics els resultats de la FASE D’OPOSICIÓ. PROVA PRÀCTICA (1a prova 

pràctica) , realitzada el dia 14 d’octubre de 2019, amb el següent resultat:  

 

DNI  
Pregunta 1  

(Mx. 4 punts) 

Pregunta 2 

(Mx.4 punts) 

Pregunta 3 (Mx. 

1 punt) 

Pregunta 4 

(Mx.1 punt) 

PUNTUACIÓ 

GLOBAL 

****2835* 3,75 2,25 0,70 0,50 7,20 

****0167* 3,25 3,75 0,85 0,50 8,35 

****6814* 2,25 2,25 0,40 0,10 5,00 

****8709* 2,75 2,00 0,70 1,00 6,45 

 

2. Declarar, per tant, que tots els aspirants que han realitzat aquesta prova es consideren 

APTES als efectes de continuar en aquest procés selectiu.  

 

3. Comunicar als aspirants el resultat d’aquestes proves, per mitjà d’inserció d’aquesta acta i 

els acords que hi consten a la web municipal (www.alcoletge.cat) així com al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament (eTauler) en compliment del que preveu l’art. 45.1 b) de la Llei 

39/2015 d’1 d’octubre.  

 

4. Acordar que els aspirants 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 fixats a les bases d’aquesta 

convocatòria.  

 

5. Acordar que, en cas que no es presentin reclamacions contra els resultats publicats o 

aquestes siguin desestimades pel Tribunal Qualificador, continuarà el procediment de 

selecció.  
 

6. Acordar que la següent PROVA a realitzar. PROVA PRÀCTICA (2a prova pràctica) , 

consistent en realitzar UNA VISITA GUIADA PEL CIPGC I LES TRINXERES 

D’ALCOLETGE, es durà a terme el proper DIMECRES, DIA 23 D’OCTUBRE DE 2019, al 

http://www.alcoletge.cat/


Centre d’Interpretació del Patrimoni de la Guerra Civil. Ermengol Piró. C/ Major, 19. 

Alcoletge.  
 

Als efectes de realitzar aquesta prova i com sigui que es tracta de proves individuals, l’ordre de 

realització es farà segons en número de registre d’entrada de la sol·licitud de participació, de 

menor a major, amb una diferència d’UNA (1) HORA entre cada candidat, en horari de 9 a 12 

hores, segons la següent distribució:  

 

RE DATA INSTÀNCIA  NIF ORDRE HORARI 

2139 25/06/2019 ****2835* 1 9.00 hores 

2149 26/06/2019 ****0167* 2 10.00 hores 

2157 26/06/2019 ****6814* 3 11.00 hores 

2197 01/07/2019 ****8709* 4 12.00 hores 

 

7. Els membres del Tribunal, juntament l’assessor del Tribunal (Sr. Pol Galitó), resten 

convocats el mateix dia 23 d’octubre de 2019, a les 8.30 hores, al CIPGC d’Alcoletge.  

 

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

catorze d’octubre 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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