Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 7 de novembre de 2019
A les 8.45 hores, a la Biblioteca de 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, de dur a terme les proves 3 (psicotècnic) i 4
(entrevista personal), 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. Constatino Montañés i la Sra. Núria
Pedrós, l’equip tècnic MONTAÑES I SOLE, amb NIF B25609553, que ha preparat els qüestionaris
psicotècnics 16PF-5 i l’entrevista personal dinàmica, en els termes fixats a les bases d’aquesta
convocatòria.
Per part dels Srs. Montañés i Sra. Pedrós s’explica el contingut del test psicotècnic que es desenvoluparà
en 1r lloc, amb una durada aproximada de 50 - 55 minuts. La prova s’ha iniciat a les 9.30 hores i es
preveu la seva finalització a les 10.20 hores. A la finalització els candidats lliuraran els formularis
complimentats a l’equip Montañés i Solé, S. L.
Per part dels membres del Tribunal i equip assessor també s’explica que, la finalització d’aquesta 1a
prova, es farà un recés fins a les 10.30 hores, iniciant-se a continuació l’entrevista personal dinàmica.

Les persones que participen en aquestes dues proves del procés d’oposició són les que s’indiquen:
NIF
****2835*
****0167*
****8709*
Per part del membres del Tribunal es fa constar que els tres candidats superen el procés d’oposició atès
que aquestes darreres proves no són eliminatòries i, únicament, preveuen l’assignació màxima d’un punt,
per a cadascuna, en funció dels criteris establerts en les bases de la convocatòria. Per aquest motiu s’ha
informat als tres candidats, a l’inici de la jornada, que disposaran de DEU (10) DIES HÀBILS,
comptats des de la finalització de la fase d’oposició i, per tant, comptats des del dia d’avui, per tal de
presentar la DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DELS MÈRITS AVALUABLES d’acord amb
el barem de les bases que haguessin indicat en el moment de la presentació de la seva sol·licitud de
participació en aquest procés selectiu.
Els mecanismes d’acreditació seran els que s’indiquen en els apartats h, i, j, k i l de la Base 4a de la
convocatòria.
Per tant, s’estableix que el termini per a la presentació d’aquesta documentació serà des del dia 8
de novembre de 2019 i fins el dia 21 de novembre de 2019 (ambdós inclosos). La presentació es podrà
fer en els termes previstos a la base 4a. sol·licituds, apartats (e) i (f).

Formulades aquestes explicacions, es procedeix a l’inici de les proves següents, en els termes explicats :



Prova psicotècnica.
Entrevista personal dinàmica.

A la finalització de la 2a prova, a les 12 hores, es manté reunió entre els membres del Tribunal i equip
assessor en que s’indica que en el termini aproximat d’una setmana es disposarà dels resultats de les dues
proves realitzades avui i es podran emetre els corresponents informes.
Per aquest motiu i, per tal de respectar el termini establert en el plec per a la presentació de documentació
relativa a la fase de concurs, els membres del TRIBUNAL QUALIFICADOR, per unanimitat acorden:

1.

CONVOCAR els membres del TRIBUNAL i l’EQUIP ASSESSOR (Montañés i Solé,
S.L.) pel divendres, dia 22 de novembre, a les 8.30 hores, a les dependències de
l’Ajuntament d’Alcoletge, als efectes d’atorgar puntuació final, amb les propostes de l’equip
assessor pel que fa al psicotècnic i entrevista i, posteriorment, valorar i assignar puntuacions
relatives a la fase de concurs i formular, si s’escau, proposta final d’adjudicació de la plaça
convocada.

2.

Comunicar aquestes dades 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.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta aixeca la sessió essent les catorze hores del
dia set de novembre 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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