Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 31 de maig 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 29 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
PRESIDENT
VOCAL 1
VOCAL 2
VOCAL 3
VOCAL 4
SECRETARI/A
2.

Condició
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR

Noms i cognoms
Maria Jesús Pena Navarra
Eva Pérez Llordes
Jaume Andrés Ramon
Josep Ma. Camarasa Ricart
Vicenç Muñoz Gilart
Rosa del Carme Clivillé Segarra

Valoració dels mèrits dels aspirants que han superat la fase d’oposició.

Per part de la Sra. Presidenta es fa constar que, segons l’anterior acord d’aquest Tribunal de Selecció, els candidats
que han superat la totalitat de les proves d’OPOSICIÓ en aquest PROCÉS SELECTIU han estat els candidats/es
següents:

NIF CANDIDAT/A
****8696Z
****7112J
Aquests acords es van fer públics per mitjà d’anunci publicat a eTauler en data 14/05/2019 als efectes que:
a)

Els candidats/es que no haguessin superat la prova RECONEIXEMENT MÈDIC poguessin formular
reclamacions en 5 dies hàbils des de la publicació de l’acta (Base 7a).

b)

o

En relació a aquesta previsió es presenta, en temps i forma, una ÚNICA AL·LEGACIÓ
formulada en data 17/05/2019 (RE 1636) pel candidat ****8942W.

o

Es constata que es va revisar l’expedient per part de l’equip mèdic de SP Activa, en presència del
candidat, el dia 23/05/2019, a les 14.30 hores, amb conformitat sobre el resultat inicialment
previst.

o

Per tant, el candidat ****8942W resta definitivament exclòs del procediment de selecció.

Els candidats/es que haguessin superat la FASE OPOSICIÓ aportessin els mèrits al·legats en els
termini de 10 dies hàbils a comptar des de la darrera publicació d’aquesta acta (Base 8a). El termini
per a la presentació de la documentació conclouria el dia 28/05/2019. Els candidats aporten la
documentació acreditativa dels seus mèrits segons s’indica:

NIF CANDIDAT/A
****8696Z

PRESENTACIO
21/05/2019. Re 1667.

****7112J

17/05/2019. Re 1612.

El Tribunal, a continuació, procedeix a l’examen i valoració dels mèrits al·legats pels candidats d’acord amb
l’ANNEX 2 de les bases de la convocatòria. Es puntualitza que únicament es tindran en compte els cursos de
formació que es justifiquin amb assistència i aprofitament.
S’incorpora annex a aquesta acta amb detall de la valoració de mèrits feta pel Tribunal per a cada candidat.
El resum de la puntuació en FASE DE CONCURS és el següent:

CANDIDAT/A
****8696Z

PUNTUACIÓ FASE CONCURS
0,85

CANDIDAT/A
****7112J

PUNTUACIÓ FASE CONCURS
6,4

Així doncs, es formula RESUM FINAL DE PUNTUACIÓ, amb llista ordenada dels aspirants amb les seves
puntuacions, de major a menor.
Per determinar la puntuació final es sumen els punts de la FASE D’OPOSICIÓ i de la FASE DE CONCURS,
ponderades ambdues en les termes de la BASE 9, apartat d (Oposició: 70% de la puntuació / Concurs: 30% de la
puntuació), amb el resultat següent:

PUNTS
CONCURS

PONDERACIÓ
CONCURS

PUNTS
OPOSICIÓ

PONDERACIÓ
OPOSICIÓ

PUNTUACIÓ
TOTAL

CANDIDAT/A

6,400
PUNTS
CONCURS

1,920
PONDERACIÓ
CONCURS

7,375
PUNTS
OPOSICIÓ

5,163
PONDERACIÓ
OPOSICIÓ

7,083
PUNTUACIÓ
TOTAL

****8696Z

0,850

0,255

6,375

4,463

4,718

NÚM.

CANDIDAT/A

1

****7112J

2

A l’empara dels antecedents exposats, el Tribunal Qualificador per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- Assignar la PUNTUACIÓ en FASE DE CONCURS que s’indica, segons els mèrits al·legats pels
candidats/es i el detall de puntuació que consta en annex a aquesta acta:
CANDIDAT/A
****8696Z

PUNTUACIÓ FASE CONCURS
0,85

CANDIDAT/A
****7112J

PUNTUACIÓ FASE CONCURS
6,4

Segon.- Establir un període de DEU (10) DIES hàbils a comptar des de la publicació d’aquests acords per tal que, els
candidats/es, puguin tenir accés a l’expedient de qualificació del concurs i interposar les reclamacions que estimin
pertinents davant aquest Tribunal Qualificador
Tercer.- Declarar que ha SUPERAT EL PROCÉS DE SELECCIÓ convocat per l’Ajuntament d’ALCOLETGE
per tal de cobrir UNA (1) PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL, per mitjà de CONCURS-OPOSICIÓ, el
candidat amb NIF****7112J, amb una puntuació total de 7,083 punts, per quant és qui ha obtingut la major
puntuació en el procediment.
Quart.- PROPOSAR, d’acord amb el que es preveu en el punt anterior, a l’alcaldia de la Corporació, com a òrgan
competent, el nomenament com a FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES. VIGILANT MUNCIPAL. GRUP AP, al
candidat amb NIF ****7112J, per quant ha obtingut la puntuació més elevada en aquest procés selectiu. Aquest
nomenament s’haurà de dur a terme en el termini d’UN MES des de la presentació, per l’aspirant, de la
documentació requerida d’acord amb les bases de la convocatòria (Base 10a).
A aquests efectes el candidat proposat haurà de presentar en el termini de VINT (20) DIES HÀBILS a partir de
l’endemà de la publicació de la llista de persones aprovades, els documents a què fa referència la Base 10a. de la
convocatòria. No caldrà presentar aquella documentació que ja estigui en poder de l’Administració.
En cas que no es presenti aquesta documentació en el termini indicat, llevat de força major, o es comprovi que no es
compleix algun dels requisits de les bases, el candidat no podrà ser nomenat.
En cas que es doni la circumstància descrita en el paràgraf anterior o en cas de renúncia de l’aspirant proposat el
President del Tribunal formularà proposta a favor del candidat següent.

Cinquè.- PROPOSAR, d’acord amb el que preveu la base 14a, que el candidat/a amb NIF ****8696Z, quedi
inclòs en una BORSA DE TREBALL per a la cobertura de vacants, substitucions, absències en el lloc de treball
convocat.
Sisè.- Acordar que s’insereixi en la web municipal i eTauler, aquesta acta, la qual cosa substitueix la notificació
personal als interessats, d’acord amb l’art. 45. 1 (b) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre.
Setè.- Acordar, en tot cas, que les puntuacions indicades en els apartats anteriors referents a aquest CONCURSOPOSICIÓ es consideraran DEFINITIVES en cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions contra les
puntuacions assignades en a fase de concurs o les reclamacions que es puguin acceptar no tinguin incidència sobre el
resultat final del procés. Això serà sens perjudici de l’eventual publicació dels resultats finals que en derivin.
Vuitè.- Acordar que contra aquests acords, en particular en relació a la valoració de mèrits en la fase de concurs i la
proposta definitiva dels aspirants que han superat el procés selectius, els interessats podran interposar recurs d’alçada
davant el president de la Corporació, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació o
notificació, en els termes previstos a la base 9a.
3.

Precs i preguntes
No se’n formula cap

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta aixeca la sessió essent les 10 hores del dia 31 de maig de
2019, signant-se aquest esborrany per la Sra. Presidenta i la Sra. Secretària, que en dona fe.
La Presidenta,
Ma. Jesús Pena Navarra
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La Secretària,
Rosa del Carme Clivillé Segarra
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