Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 23 d’octubre de 2019
A les 8.30 hores, a la seu del Centre d’Interpretació Ermengol Piró 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 la realització i valoració del
2n cas pràctic del concurs oposició per cobrir la plaça indicada,
Els membres del TRIBUNAL QUALIFICADOR que assisteixen a aquesta sessió són els següents:

Càrrec
PRESIDENTA
VOCAL 1
VOCAL 2
VOCAL 3

Noms i cognoms
Maria Jesús Pena Navarra
Maribel Filella Llopis
Teresa Gensana Fontova
Mercè Pujol Nadal

VOCAL 4
SECRETÀRIA

Imma Sala Montón
Rosa del Carme Clivillé Segarra

ASSISTÈNCIA
A LA SESSIÓ
SI
SI
SI
SI
SI
SI

El Vocal titular núm. 3 ha excusat la seva absència, assistint a la sessió la seva substituta, Sra. Mercè
Pujol Nadal.
Assisteix, també, com a ASSESSOR DEL TRIBUNAL, el Sr. Pol Galitó Martí, especialista en la Guerra
Civil i el Front del Segre.
Per part dels membres del TRIBUNAL es fa constar, que les persones que han superat el 1r examen
pràctic i que, per tant, poden dur a terme aquest 2n cas pràctic, previst per al dia d’avui, són les següents:

RE
2139
2149
2157
2197

DATA
INSTÀNCIA
25/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
01/07/2019

NIF
****2835*
****0167*
****6814*
****8709*

ORDRE
1
2
3
4

HORARI
9.00 hores
10.00 hores
11.00 hores
12.00 hores

No obstant això s’informa que, per part del candidat/a amb DNI ****6814*, s’ha comunicat de forma
prèvia i per mitjà de correu electrònic adreçat a l’Ajuntament que renuncia a seguir en aquest
procediment. Per aquest motiu es va convocar al candidat núm. ordre 4 per tal que comparegués avui, a
les 11 hores, a la realització d’aquesta prova.
Es desenvolupen, en l’horari previst, les VISITES GUIADES al Centre d’Interpretació Ermengol Piró
d’Alcoletge, amb una durada, acordada prèviament pel Tribunal, d’una hora per a cadascun dels
candidats.
Les darrera visita guiada, realitzada per l’aspirant amb núm. d’ordre 4, ha finalitzat a les 12 hores.
Finalitzades les proves es reuneixen els membres del Tribunal, assistits per l’assessor designat en aquesta
prova, per tal de valorar la prova realitzada per cadascun dels candidats.
En aquesta valoració s’han tingut en compte, entre d’altres, aspectes com:
1.
2.
3.
4.

Coneixements generals de la matèria
Planificació de la visita i gestió del temps
Narració i gestió del discurs
Empatia i dinàmica de grup

A la vista d’aquests aspectes els membres del Tribunal, per unanimitat i, amb l’assessorament del Sr. Pol
Galitó, han considerat l’atorgament de la puntuació que s’indica a continuació, tenint en compte que la
puntuació màxima per aquesta prova és de 10 punts, havent d’obtenir un mínim de 5 punts per superar-la.

NIF
****2835*
****0167*
****8709*

PUNTUACIÓ 2ª PROVA
PRÀCTICA
6
9,5
5

A l’empara dels resultats obtinguts i en compliment de les bases reguladores d’aquest procediment
selectiu, els membres del TRIBUNAL QUALIFICADOR, per unanimitat, ACORDEN:
1. Fer públics els resultats de la FASE D’OPOSICIÓ. PROVA PRÀCTICA (2A prova
pràctica), realitzada el dia 23 d’octubre de 2019, amb el següent resultat:

NIF
****2835*
****0167*
****8709*

PUNTUACIÓ 2ª PROVA
PRÀCTICA
6
9,5
5

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 les següents proves a realitzar consistents en:



Prova psicotècnica i
Entrevista personal dinàmica

es duran a terme el mateix dia, en concret, el dia 7 de novembre de 2019, a les 9 del matí.
Els candidats, per tant, resten convocats el dia i hora esmentats, a la Biblioteca Municipal
d’Alcoletge (c/ Sitjar, 2. 2a planta. 25660. Alcoletge).
Desenvolupament de les proves: En primer lloc es realitzarà la prova psicotècnica, amb una
durada estimada d’una hora i, un cop finalitzada, es realitzarà l’entrevista personal dinàmica o
de grup, amb una durada estimada també d’una hora.
Aquestes proves comptaran amb l’assistència de l’equip tècnic MONTAÑES I SOLE, amb
NIF B25609553, que prepararà els qüestionaris psicotècnics 16PF-5 i l’entrevista personal
dinàmica, en els termes fixats a les bases d’aquesta convocatòria.

7. Els membres del Tribunal i equip assessor resten convocats el dia 7 de novembre de 2019 a
les 8.45 hores, a la Biblioteca Municipal d’Alcoletge.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta aixeca la sessió essent les catorze hores i trenta
minuts del dia vint-i-tres d’octubre de dos mil dinou, signant-se aquest esborrany per la Sra. Presidenta i
la Sra. Secretària, que en dona fe.
PENA NAVARRA
La Presidenta,
MARIA JESUS Ma. Jesús Pena Navarra 43706049T
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