
Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 27 de setembre de 2019 

 

A les  8 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 TECNIC AUXILIAR DE CULTURA I TURISME segons convocatòria 

formulada el dia 8 de maig de 2019, a l’empara del decret d’alcaldia 293/2019 de 30 de juliol.  

 

 

La sessió es desenvolupa d’acord amb el següent ordre del dia:  

 

ORDRE DEL DIA: 

 

 

1. Identificació dels membres de l’òrgan selectiu assistents a la sessió,  

 

Abans de començar es fa constar que les persones proposades, per part de les diferents AAPP, 

per tal de formar part del Tribunal objecte d’aquest expedient són les següents:  

 

Càrrec Condició  Noms i cognoms ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

PRESIDENT TITULAR  Maria Jesús Pena Navarra  SI 

 
SUPLENT  Teresa Colomer Cugat  NO 

VOCAL 1 TITULAR  Maribel Filella Llopis  SI 

 
SUPLENT  Elena Garray Planes NO 

VOCAL 2 TITULAR  Carles Duaigües Arbonés  NO 

 
SUPLENT  Teresa Gensana Fontova  SI  

VOCAL 3 TITULAR  Alex Domínguez Vilches  SI 

 
SUPLENT  Mercè Pujol Nadal NO  

VOCAL 4 TITULAR  Imma Sala Montón  SI 

 
SUPLENT  Llorenç Dago Jové  NO 

SECRETARI/A  TITULAR  Rosa del Carme Clivillé Segarra SI 

 
SUPLENT  Rosa Ma. Sirvent Rojo  NO 

 

 

2. Declaració de no concurrència de cap causa d’abstenció o recusació en relació al 

procés de selecció.  

 

Tots els membres del Tribunal que han assistit a aquesta sessió manifesten que no estan afectats 

per cap causa d’abstenció o recusació en relació a aquest procés selectiu, d’acord amb el que 

preveu la legislació vigent.  

 

3. Constitució de l’òrgan selectiu amb els membres no afectats per causa d’abstenció 

i/o recusació.  
 

Per tant i a la vista del que s’ha indicat en els punts 1 i 2 anteriors, el TRIBUNAL es 

constitueix amb els membres següents assolint el quòrum exigit, que implica la necessària 

presència del president, el secretari i al menys la meitat dels seus vocals, integrant-se per les 

persones que s’indiquen:  



 

 

Condició Càrrec Noms i cognoms ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

TITULAR PRESIDENT Maria Jesús Pena Navarra  SI 

TITULAR  VOCAL 1  Maribel Filella Llopis SI 

SUPLENT VOCAL 2 Teresa Gensana Fontova SI 

TITULAR VOCAL 3  Alex Domínguez Vilches SI 

TITULAR VOCAL 4 Imma Sala Montón  SI 

TITULAR SECRETARI/A  Rosa del Carme Clivillé Segarra SI 

 

4. Fixació de les normes internes bàsiques de funcionament de l’òrgan selectiu, si 

s’escau, i concreció del desenvolupament del procés selectiu.  
 

Per part de la Presidenta del Tribunal es proposa, en compliment de les bases aprovades i per al 

correcte desenvolupament del procés selectiu, establir les normes de funcionament següent:  

 

a) Citar els aspirants admesos al procés selectiu, per part del secretari del Tribunal, 

per ordre de la presentació de la seva instància, als efectes que accedeixin al lloc de 

realització de l’examen o prova de què es tracti.   

 

b) Els aspirants s’hauran d’identificar amb el seu DNI, Passaport, Carnet de Conduir 

o qualsevol altre document que acrediti fefaentment la seva identitat i sempre que 

inclogui una fotografia de l’aspirant.  En les proves que realitzin la identificació 

dels aspirants es farà, únicament, per mitjà del seu DNI.  

 

c) Es donarà un marge de 5 minuts en relació a l’hora prevista per a l’inici de les 

proves per tal que tots els aspirants puguin presentar-se a l’examen de què es 

tracti. En cas que tots els aspirants compareguin en l’hora prevista es podran iniciar, 

immediatament, les proves de què es tracti.   

 

d) S’amplia, en benefici de tots els aspirants, el termini per a la finalització de les proves 

en 15 minuts addicionals, per la qual cosa la durada total de l’examen serà de 75 minuts, 

atès el nombre de preguntes a respondre pels mateixos (40+4) 

 

e) Per a la realització d’aquestes proves, els aspirants hauran de dipositar prèviament 

els seus telèfons mòbils, rellotges i altres dispositius de tipus tecnològic que, a 

criteri del Tribunal, puguin ser utilitzats de forma inadequada en la realització de 

les proves, els quals quedaran en mans dels membres del Tribunal, que els hi 

retornaran en el moment de finalitzar la prova o proves de què es tracti. Tampoc 

podran emprar llibres, manuals, texts legislatius ni cap altra documentació que pugui 

facilitar la realització de qualsevol de les proves de què consta aquest procediment.  

 

f) Per a la realització de proves que no es puguin dur a terme de forma simultània per 

part de tots els aspirants, es tindrà en compte l’ordre de presentació de la respectiva 

instància en aquest procés selectiu.   

 

g) En cas que, per part d’algun membre del Tribunal es detecti que algun aspirant copia 

en qualsevol de les proves, serà automàticament expulsat i eliminat del procés 

selectiu.  

 

h) En quant a la valoració de les proves, es tindrà en compte allò que s’estableix en les 

bases de la convocatòria per a les preguntes encertades i per a les preguntes 

equivocades. En quant a les preguntes que no es responguin, d’acord amb el que 



preveuen les bases, no descomptaran.  Les respostes errònies descomptaran 

d’acord amb el que preveuen les bases de la convocatòria.  

 

i) En quant al temps assignat per a la realització de les proves o l’ordre de les mateixes, el 

Tribunal per majoria simple dels seus membres, podrà decidir ampliar el temps previst 

inicialment a les bases de la convocatòria,  en funció de la dificultat de la prova a 

realitzar i, també, alterar l’ordre establert en les bases, per tal de garantir la millor 

eficàcia en el procediment.  

 

D’acord amb aquestes previsions es preveu, en correspondència amb el que es preveu a 

les bases, que la realització de la 2a prova  (prova practica), es desenvoluparà com 

segueix:  

 

 2A. PROVA PRÀCTICA.  

 

S’integra de dues parts:  

1) Desenvolupar per escrit un supòsit pràctic dels que figuren en l’annex 1 

2) Desenvolupar un supòsit de visita guiada pel CIPGC i les Trinxeres 

d’Alcoletge. La realització d’aquesta prova comptarà amb la presència 

d’assessors del Tribunal. 

 

La prova pràctica es realitzarà en dues jornades diferenciades, atesa la 

dificultat i la durada prevista, especialment, en quant a les visites guiades a realitzar 

pels aspirants. En aquest sentit i com sigui que totes dues proves s’han de superar, 

tots els membres del Tribunal, per unanimitat proposen que, en primer lloc i en 

un dia concret, es desenvolupi la prova pràctica 1 (supòsit pràctic per escrit ) i 

que, únicament, duguin a terme la visita guiada les persones que superin la 

prova pràctica anterior.  
 

Per la seva banda la visita guiada es durà a terme, prèvia convocatòria, en data o 

dates posteriors, organitzant-se la jornada o jornades en funció dels aspirants que 

l’hagin de realitzar, procurant la seva realització per part de tots ells en el mateix 

dia, en horari de matí o de tarda.  

 

Els membres del Tribunal podran establir, tanmateix, i de forma prèvia a la 

realització de les proves pràctiques i en tot cas informant amb antelació als 

aspirants, es criteris de correcció que s’estableixen, respectant la puntuació màxima 

prevista per la prova, en funció de la seva configuració i dificultat.  

 

j) En finalitzar el termini màxim per a la realització de les proves, els aspirants hauran 

de lliurar als membres del Tribunal l’examen o exàmens realitzats,  que els 

custodiaran fins a la seva correcció.  

 

k) Corregits els exàmens es publicarà el resultat de les proves, així com l’examen 

realitzat i la seva plantilla de correcció, tant a la web municipal com a l’eTauler.  

 

l) Els aspirants tindran dret a formular les al·legacions relatives al resultat de les proves 

en què participin en els termes previstos a les bases i d’acord amb el que estableix la 

legalitat vigent.  

 

m) En quant a la convocatòria de les successives sessions relatives al desenvolupament 

d’aquest procés selectiu, els membres del tribunal i els aspirants seran convocats (dia i 

hora i prova o proves a realitzar)  per mitjà d’anunci que es publicarà a la web 

municipal (www.alcoletge.cat) així com a l’eTauler.  

http://www.alcoletge.cat/


 

Feta l’exposició d’aquestes instruccions internes, els membres del Tribunal, les 

aproven per unanimitat. 

 

5. Calendari previst de les actuacions i determinació de l’inici de la 1a sessió del 

procés.  
 

En relació al calendari i, d’acord amb el que s’ha previst anteriorment,  aquest s’ajustarà 

a la realització i posterior correcció de les diferents proves que integren aquest 

procediment i a les convocatòries que s’adrecin tant als membres del Tribunal com als 

aspirants, procurant la màxima agilitat en tot el procediment.  

 

Tenint en compte que, el dia d’avui, es preveu la realització i posterior correcció per 

part del Tribunal de la 1a prova teòrica, publicant-se els seus resultats el dia 30 de 

setembre de 2019, s’estima per tal de garantir la possibilitat d’al·legacions i la 

convocatòria amb antelació suficient d’aquesta 2a prova (2A. PROVA PRÀCTICA. 1. 

Desenvolupar per escrit un supòsit pràctic dels que figuren en l’annex I), que es 

celebri el DILLUNS, dia 14 d’octubre de 2019, a les 9 hores.  

 

A aquests efectes els membres del Tribunal resten convocats per al mateix dia, a les 

8.30 hores, als efectes  de l’elaboració de l’examen a realitzar pels aspirants.  

 

En qualsevol cas, aquestes dades restaran pendents del corresponent anunci que es 

publicarà en la web municipal (www.alcoletge.cat), al tauler d’anuncis i en correus 

adreçats als aspirants que hagin superat la prova anterior  i als membres del Tribunal.  

 

En funció del resultat de les successives proves, es concretarà – novament – el calendari 

de noves actuacions, comunicant-se oportunament als interessats.  

 

6. Confecció de les proves selectius que s’escaiguin, particularment les proves 

relatives a la 1a sessió.  
 

A continuació s’inicia per part dels membres del Tribunal el procés per a la confecció 

del 1r examen teòric que han de realitzar els aspirants, durant el dia d’avui. Serà un 

examen tipus test, amb 4 respostes alternatives. El nombre de preguntes serà de 40 amb 

4 de reserva, d’acord amb el temari previst en la convocatòria. Els aspirants hauran de 

respondre totes les preguntes (44) si bé només es tindran en compte les de reserva en 

cas que s’anul·li alguna de les 40 preguntes inicials.  

 

Per unanimitat dels membres del Tribunal es dona conformitat el model d’examen 

elaborat que hauran de realitzar els aspirants, el dia d’avui.  

 

7. Precs i preguntes 

 

No se’n formula cap 

 

 

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

del dia vint-i-set de setembre 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 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

http://www.alcoletge.cat/
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