Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 8 de març de 2019.
A les 8.45 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 febrer
de 2018, a l’empara de l’ordre del dia que s’indica a continuació:
ORDRE DEL DIA:
1. Identificació dels membres de l’òrgan selectiu assistents a la sessió,
Abans de començar es fa constar per part de la Sra. Presidenta del Tribunal que, per part de
l’EAPC s’ha procedit a designar un nou vocal titular 1 i suplent de vocal titular 1 atès que les
persones designades inicialment van manifestar, prèviament, la seva impossibilitat d’assistir a
les sessions d’aquest Tribunal, per raons personals. Per aquest motiu, les persones que consten,
a continuació, es corresponen amb les proposades, amb caràcter definitiu:
Càrrec

Condició

Noms i cognoms

PRESIDENT

TITULAR

Maria Jesús Pena Navarra

SI

SUPLENT

Teresa Colomer Cugat

No

TITULAR

Eva Pérez Llordes

Si

SUPLENT

Juan Manuel Moll Maestre

No

TITULAR

Jaume Andrés Ramon

Si

SUPLENT

Cristina Martínez Turull

No

TITULAR

Josep Ma. Camarassa Ricart

Si

SUPLENT

Alex Dalghi Duró

No

TITULAR

Vicenç Muñoz Gilart

Si

SUPLENT

Verònica Rienda Paton

No

TITULAR

Rosa del Carme Clivillé Segarra

Si

SUPLENT

Rosa Ma. Sirvent Rojo

No

VOCAL 1

VOCAL 2

VOCAL 3

VOCAL 4

SECRETARI/A

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

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:

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. Camarassa Ricart

VOCAL 4

TITULAR

Vicenç Muñoz Gilart

SECRETARI/A

TITULAR

Rosa del Carme Clivillé Segarra

Així mateix es fa constar que, per a la realització de la primera prova en aquest procés selectiu
(bateries de proves psicotècniques) el Tribunal compta amb l’assessorament de l’empresa
designada a l’efecte que també compareix en aquest moment i que ha preparat les proves a
realitzar el dia d’avui. Així es fa constar que l’equip tècnic Montañés i Solé S.L. serà
l’encarregat del lliurament de les proves elaborades a l’efecte, d’explicar la seva mecànica i
també de la seva correcció posterior, elevant els resultats a Tribunal Qualificador.
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) 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.
e) Únicament es permetrà tenir, damunt la taula, el DNI i els elements necessaris per a
realitzar l’examen (bolígraf, llapis, goma d’esborrar)
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 no tindran incidència
en el resultat. No sumaran ni descomptaran res.
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.
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) 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.
l) 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) i per altres mitjans previstos en les bases.
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 en el punt 4, apartat k, 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 de les proves
psicotècniques i que la correcció de les mateixes i l’obtenció dels informes
corresponents no podrà fer-se abans que transcorri una setmana, es proposa una 2a
reunió del Tribunal amb assistència dels membres de Montañés i Solé, S.L. el
proper dimecres, dia 20 de març, a les 9 del matí, a les dependències de
l’Ajuntament.
En aquesta sessió l’equip encarregat de la redacció i correcció del psicotècnic, donarà
trasllat del resultat i informe als efectes de la seva validació per part dels membres del
Tribunal fixant-se, a continuació, la llista d’aspirants que hagin estat declarat aptes i la
data de la 2a prova (examen teòric tipus test).
Aquest resultat i la data de realització del proper examen es publicarà en els termes
previstos a les bases d’aquesta convocatòria.

S’acorda, tanmateix, que en finalitzar l’acte de constitució d’aquest Tribunal, es doni
inici al 1r examen d’aquest procés selectiu, sota la direcció de l’equip Montañés i Solé,
S. L. que s’encarregarà d’explicar als aspirants les proves que s’han de realitzar i com
s’han de realitzar. Aquestes proves tenen una durada estimada d’1 hora i 30 minuts.
6. Confecció de les proves selectius que s’escaiguin, particularment les proves
relatives a la 1a sessió.
Per part de la Presidenta del Tribunal es dona trasllat a la resta de membres del Tribunal
d’algunes de les propostes de preguntes i respostes formulades per alguns membres del
mateix, així com d’un primer esborrany elaborat, amb tota aquesta informació, relatiu al
2na prova que haurien de realitzar els aspirants que superin la prova a celebrar el dia
d’avui.
En tot cas, el mateix dia de la celebració de l’examen tipus test pels aspirants
s’elaborarà el document definitiu de la prova a realitzar pels aspirants.

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 nou hores i
deu minuts 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,
Ma. Jesús Pena Navarra
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La Secretària,
Rosa del Carme Clivillé Segarra
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