
Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 8 de març de 2019. 

 

A les 14.20 minuts, 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 segons convocatòria formulada el dia 13 de febrer de 2019, a fi i efecte de 

formular la valoració de la 1a prova teòrica del concurs oposició per cobrir la plaça indicada,  

 

Els membres del TRIBUNAL QUALIFICADOR són els següents:  

 

Condició Càrrec Noms i cognoms 

ASSISTÈNCIA A LA 

SESSIÓ 

TITULAR PRESIDENTA Maria Jesús Pena Navarra  SI 

SUPLENT VOCAL 1  Lourdes Martinez Garcia  SI 

TITULAR VOCAL 2 M.Lourdes Labella Sisó SI 

SUPLENT VOCAL 3  Mercè Pujol Nadal SI 

TITULAR VOCAL 4 Joan Farran Borrell  SI 

TITULAR SECRETARI/A  Rosa del Carme Clivillé Segarra SI 

 

Per part dels membres del TRIBUNAL es fa constar, en primer lloc i, en relació als aspirants declarats 

definitivament admesos en el procés selectiu, aquells que s’han presentat o no s’han presentat en 

aquest procés, per a la realització de la 1a prova teòrica, segons s’indica:  

 

NIF PRESENTAT 

*****581M SI 

*****189G NO 

*****005A NO 

*****981Y SI 

*****814Y SI 

*****990K NO 

*****018M NO 

*****633B NO 

*****288B NO 

*****436S NO 

*****167X SI 

*****585S SI 

 

Es fa constar que tots els aspirants que s’han presentat ho han fet a l’hora fixada a la convocatòria (13:00 

h).  

 

Per part de la Sra. Presidenta del Tribunal i, un cop presentats els aspirants, s’ha donat lectura a les 

instruccions bàsiques per a la realització d’aquesta prova, lliurant-se l’examen elaborat pel Tribunal i 

donant inici a la mateixa L’examen comença a les 13:15 hores i finalitza a les 14:15 hores.  

 

A continuació i, un cop lliurats els exàmens pels aspirants als membres del Tribunal, aquests inicien la 

correcció de la 1a prova teòrica tipus test.  

 

De forma prèvia s’indica que, d’acord amb les bases de la convocatòria i els acords adoptats pel Tribunal 

en data d’avui,  les característiques de l’examen i del seu procés de correcció són les següents:  

 

 Tipus d’examen: Test de 25 preguntes,  més  3 de reserva. 4 respostes alternatives, de les quals 

l’aspirant n’ha de triar una.  

 Les respostes triades per l’aspirant com a correctes s’han d’encerclar. 

 Les respostes encertades tenen una puntuació de 0,80 punts 

 Les respostes equivocades restaran un 25% respecte d’una encertada (-0,20 punts) 



 Les respostes en blanc no computaran. 

 La prova es valora sobre un màxim de 20 PUNTS havent-se d’obtenir una puntuació mínima de 

10 PUNTS per superar-la.  

 

Fets aquests aclariments, els membres del TRIBUNAL procedeixen a la correcció dels exàmens dels 5 

aspirants presentats, resultant el següent:  

 

NIF 

CANDIDAT 

Respostes 

correctes Punts  

Respostes 

incorrectes 

Punts a 

descomptar  

En 

blanc Total 

Punts 

obtinguts  

Puntuació 

mínima 

exigida  RESULTAT  

*****581M 11 8,8 11 2,2 3 25 6,6 10,00 NO APTE 

*****981Y 8 6,4 15 3 2 25 3,4 10,00 NO APTE 

*****814Y 12 9,6 11 2,2 2 25 7,4 10,00 NO APTE 

*****167X 9 7,2 14 2,8 2 25 4,4 10,00 NO APTE 

*****585S 8 6,4 12 2,4 5 25 4 10,00 NO APTE 

 

 

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 públic, en primer lloc, l’acta de constitució del tribunal qualificador en aquest 

procediment.  

 

2. Fer públics els resultats de la FASE D’OPOSICIÓ. 1A. PROVA TEÒRICA, 

realitzada el dia 8 de març de 2019, segons s’indica:  

 

NIF 

CANDIDAT 

Respostes 

correctes Punts  

Respostes 

incorrectes 

Punts a 

descomptar  

En 

blanc Total 

Punts 

obtinguts  

Puntuació 

mínima 

exigida  RESULTAT  

*****581M 11 8,8 11 2,2 3 25 6,6 10,00 NO APTE 

*****981Y 8 6,4 15 3 2 25 3,4 10,00 NO APTE 

*****814Y 12 9,6 11 2,2 2 25 7,4 10,00 NO APTE 

*****167X 9 7,2 14 2,8 2 25 4,4 10,00 NO APTE 

*****585S 8 6,4 12 2,4 5 25 4 10,00 NO APTE 

 

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, 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 

de la base 8a d’aquest procediment selectiu.  

 

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

o aquestes siguin desestimades pel Tribunal Qualificador, aquest procediment es 

DECLARA DESERT, per quant cap dels aspirants ha superat el procés selectiu per a 

cobrir per mitjà de concurs oposició. 

 

http://www.alcoletge.cat/


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

hores del dia vuit 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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