
ACTA DE LA SESSIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER A VALORAR LES PROVES DEL
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE GUÀRDIES
MUNICIPALS DEL SERVEI DE VIGILANTS DE RIUDOMS (EXP. 479/2018_SECR.)

A Riudoms, a les dependències de la Sala Multiús del Casal Riudomenc, el dia 7 de novembre
de 2018, a  les 9:00h., es reuneixen els membres del Tribunal del procés selectiu per a la creació
d’una borsa de treball per a proveir, amb caràcter de funcionari interí, els llocs de treball de la
categoria de vigilant del Servei de Vigilants de l’Ajuntament de Riudoms, d’acord amb l’Anunci de
la convocatòria efectuat al BOP de Tarragona núm.165, del dia 27 d’agost de 2018.

D’acord  amb  el  Decret  de  l’Alcaldia  2018_10_11-01,  el  Tribunal  està  format  pels  següents
membres:  

PRESIDENTA: 

Titular: Carmen Alcoverro Beltran, Secretària de la Corporació. 
Suplent: Sònia Morales Ortega, responsable de RRHH de l’Ajuntament.

4 VOCALS:

1 Vocal, designat per la Direcció General d,Administració de Seguretat. Sub-direcció Gral. de
coordinació Policia de Catalunya. .
Titular: Antonio Dote Cabrera.

1 Vocal, funcionari del SAM de la Diputació de Tarragona.
Titular: Jordi Monrós Garate.

1 Vocal, funcionari d’un cos de policia local.    
Suplent: José Valiente Reyes, Sergent de la Policia Local de Vila-seca.

1 Vocal, funcionari de l’ajuntament de Riudoms d’un grup superior a la plaça de vigilant.
Suplent: Andrés Muñoz Días, funcionari de l’Ajuntament de Riudoms

SECRETÀRIA designada entre els funcionaris de l’Ajuntament.
Titular: Sílvia Ortiz Xifré.

Amb l'assistència de tos els seus membres, titulars o suplents que s’indiquen,  es DECLARA
constituït el Tribunal Qualificador.

El funcionament del Tribunal, en allò no previst en les Bases de la convocatòria, s’adequarà a les
normes contingudes a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

El  Tribunal  queda facultat,  per  al  bon funcionament  del  procés de selecció,  per  resoldre els
dubtes i discrepàncies que s’originin durant el desenvolupament del procés i, s’adequarà a les
normes contingudes als arts. 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.

Es fa constar que el passat dia 31 d’octubre de 2018, es va convocar l’aspirant amb DNI ...044L
que, havent estat admès, havia de realitzar la prova de català.  D’acord amb el resultat obtingut,
va ser declarat com a NO APTE, pel que va quedar fora del procés selectiu.
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El  Tribunal  procedeix  a cridar  alfabèticament  els  aspirants  admesos i  es  presenten  els
següents: 

Núm. Ordre DNI Presentat

1 ...048H No

2 ...200E Sí

3 ...264K Sí

4 ...291B Sí

5 ...329M Sí

6 ...349B Sí

7 ...403G Sí

8 ...457H No

9 ...522L No

10 ...523E No

11 ...545Q Sí

12 ...564E Sí

13 ...795L No

14 ...840Q Sí

15 ...896Q No

16 ...949T Sí

17 ...968J Sí

18 ...997Z No

Seguidament, es procedeix a realitzar les proves de la fase d’oposició.

2ª Prova. Exercici de coneixements. Màxim 40 punts.

Consisteix en la realització d’un test de 40 preguntes amb tres respostes alternatives sobre el
temari que consta en l’annex 1.

La forma de puntuació de l’exercici és la següent:
✔ 1 punt per resposta correcta.
✔ - 0,10 per resposta incorrecta.
✔ 0 per sense resposta o resposta anul·lada.

Per a superar la prova s’ha d’obtenir un mínim de 20 punts.

Finalitzada  la  prova  i  corregits  els  exercicis,  els  aspirants  presentats  obtenen  els  següents
resultats:

Núm. Ordre DNI Puntuació

1 ...200E 23,70

2 ...264K 19,90

3 ...291B 21,60
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4 ...329M 25,70

5 ...349B 30,10

6 ...403G 16,40

7 ...545Q 22,70

8 ...564E 23,10

9 ...840Q 13,70

10 ...949T 23,10

11 ...968J 25,00

3ª Prova. Prova pràctica. Màxim 20 punts.

Els aspirants han d’exposar per escrit, en un temps màxim de 45 minuts,  un cas pràctic que
proposa el tribunal relacionat amb l’operativa d’algun esdeveniment. 

Els criteris de valoració seran: la correcció del raonament (3), l’encert en el procediment i la solu-
ció proposada (5), la capacitat de redacció de l’aspirant (3), l’argumentació (3), la presentació (3) 
i que la lletra sigui llegible (3).

La valoració d’aquesta prova és de 0 a 20 punts i té caràcter eliminatori per a tots els aspirants
que no superin la puntuació de 10.

Finalitzada la prova i corregits els exercicis, els aspirants que continuen en el procés de selecció
obtenen els següents resultats:

Núm. Ordre DNI Puntuació

1 ...200E 18,82

2 ...291B 14,93

3 ...329M 11,25

4 ...349B 13,00

5 ...545Q 14,00

6 ...564E 13,50

7 ...949T 10,12

8 ...968J 11,50

Els membres de Tribunal decideixen aixecar la sessió del dia 7.11.2018, a les 13:30h, i
convocar els aspirants a la realització de la prova física el dimarts 13 de novembre, a les
10:00h, al pavelló d’esports municipal.

El dia 13 de novembre a les 10:00h., al pavelló d’esports municipal, situat al C/ de Salvador
Espriu, es reprèn el procés selectiu i es passa a realitzar les proves físiques.  Assisteixen tots els
membres del Tribunal, excepte el Sr. Jordi Monrós Garate que ha escusat la seva no assistència
el dia d’avui.

Compareixen tots els aspirants que van superar la prova 3ª prova, i es constata que tots aporten
el certificat mèdic oficial on es fa constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per
tal de portar a terme les proves.
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4a Prova.  Es procedeixen a realitzar les proves físiques: cursa de resistència, cursa de velocitat
i salt de longitud.

A l’hora de calcular la puntuació final de cada aspirant, el Tribunal acorda que no s’aplicarà el
requisit que diu que «quedaran eliminades les persones que no assoleixin una puntuació final
igual o superior a 15 punts», atès que en haver de fer la mitjana de les tres proves, i sent que
cadascuna té  una puntuació màxima de 10 punts,  és  incorrecta  aquest  resultant.  El  que sí
s’aplicarà és que seran eliminats/des els aspirants que no assoleixin una puntuació mínima per
prova de 4 punts.

Finalitzades les proves, els aspirants obtenen els següents resultats:

Prova física – Salt de Longitud

Núm. Ordre DNI
Distància salt (metres)

Puntuació
Intent 1 Intent 2 Intent 3

1 ...200E 2,18 2,19 2,33 8,00

2 ...291B 2,32 2,41 ---- 10,00

3 ...329M 2,05 2,16 2,13 6,00

4 ...349B 1,98 2,04 2,16 8,00

5 ...545Q 1,85 1,92 2,00 7,00

6 ...564E 2,34 ---- ---- 10,00

7 ...949T 1,92 2,00 2,04 6,00

8 ...968J 1,91 ---- ---- 10,00

Prova física – Cursa de Velocitat de 50 metres

Núm. Ordre DNI Temps
Puntuació

Intent 1 Intent 2

1 ...200E 7,39 7,20 8,00

2 ...291B 7,04 6,98 9,00

3 ...329M 7,95 7,78 6,00

4 ...349B 7,08 8,46 9,00

5 ...545Q 9,03 9,05 0,00

6 ...564E 6,90 7,18 9,00

7 ...949T 7,60 8,65 7,00

8 ...968J 9,26 8,90 7,00

Prova física – Cursa de Resistència 1.000 metres llisos

Núm. Ordre DNI Temps Puntuació

1 ...200E 3:31:44 9,00

2 ...291B 3:38:49 8,00
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3 ...329M 4:10:84 4,00

4 ...349B 3:25:49 10,00

5 ...545Q 4:08:96 5,00

6 ...564E 3:22:80 10,00

7 ...949T 3:48:12 7,00

8 ...968J 4:48:58 5,00

Proves Físiques – TOTALS

Núm. Ordre DNI
Punts per prova Puntuació

total/mitjaSalt de longitud Cursa velocitat Cursa resistència

1 ...200E 8,00 8,00 9,00 8,33

2 ...291B 10,00 9,00 8,00 9,00

3 ...329M 6,00 6,00 4,00 5,33

4 ...349B 8,00 9,00 10,00 9,00

5 ...545Q 7,00 0,00 5,00 EXCLÒS

6 ...564E 10,00 9,00 10,00 9,67

7 ...949T 6,00 7,00 7,00 6,67

8 ...968J 10,00 7,00 5,00 7,33

Tot seguit es procedeix a realitzar la fase de concurs.

Acabades les proves físiques el Tribunal precedeix a la valoració dels mèrits acreditats.

Una vegada valorats els mèrits al·legats i acreditats conforme a la base novena, s’obtenen els
següents resultats:

Núm. Ordre DNI
Experiència
professional

Formació Titulacions Català Puntuació

1 ...200E 0,70 2,50 0,00 2,00 5,20

2 ...291B 0,00 0,20 0,00 2,00 2,20

3 ...329M 0,00 3,40 0,00 2,00 5,40

4 ...349B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ...564E 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00

6 ...949T 0,00 0,60 0,00 2,00 2,60

7 ...968J 5,40 0,15 0,00 2,00 7,55

Entrevista curricular.

Els aspirants que han superat totes les proves són cridats al Saló de Plens de l’Ajuntament de
Riudoms, a 2/4 de 12 del migdia, per tal de realitzar l’entrevista curricular individual a cada un
d’elles. 
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El Tribunal consensua les preguntes que es formularan per igual a tots els aspirants i els ítems
de  puntuació,  que  seran  en  funció  de  l’experiència  professional  anterior,  la  motivació  i  la
disponibilitat en relació a la tasca de vigilant de l’Ajuntament de Riudoms.

En començar l’entrevista es confronta amb els aspirants la puntuació que se’ls ha donat de la
fase de mèrits acreditats conforme les Bases de la convocatòria.

Finalitzades les entrevistes, s’obtenen els següents resultats:

Núm. Ordre DNI Puntuació
1 ...200E 5,00

2 ...291B 3,00

3 ...329M 3,50

4 ...349B 4,00

5 ...564E 4,50

6 ...949T 4,00

7 ...968J 3,00

Per  acabar,  i  conforme diu  la  base  desena,  el  Tribunal  fixa  la  puntuació  final  i  formula
proposta de nomenament, de la forma següent:   

«10.1 La qualificació final  de la fase d’oposició de cada persona aspirant  s’obté sumant les
puntuacions obtingudes a cada exercici.

A la qualificació obtinguda pels aspirants que superin la fase d’oposició se sumarà la puntuació
obtinguda en la fase de concurs.

La  qualificació  final  de  cada aspirant  serà  la  resultant  de  sumar  les  obtingudes  en la  fase
d’oposició, i en la fase de concurs i en l’entrevista.»

La puntuació final de les proves de cada aspirants és la següent:

Núm.
Ordre

DNI Català
Exercici de

coneixements
Prova

Pràctica
Prova
física

Entrevista i
valoració

currículum

Mèrits
Puntuació

total

1 ...200E Apte 23,70 18,82 8,33 5,00 5,20 61,05

2 ...291B Apte 21,60 14,93 9,00 3,00 2,20 50,73

3 ...329M Apte 25,70 11,25 5,33 3,50 5,40 51,18

4 ...349B Apte 30,10 13,00 9,00 4,00 0,00 56,10

5 ...564E Apte 23,10 13,50 9,67 4,50 2,00 52,77

6 ...949T Apte 23,10 10,12 6,67 4,00 2,60 46,49

7 ...968J Apte 25,00 11,50 7,33 3,00 7,55 54,38
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D’acord amb la puntuació final  de les proves,  l’odre obtingut  pels  aspirants  en el  procés de
selecció resulta el següent:

Núm. Ordre DNI Puntuació total

1 ...200E 61,05

2 ...349B 56,10

3 ...968J 54,38

4 ...564E 52,77

5 ...329M 51,18

6 ...291B 50,73

7 ...949T 46,49

I no sent un altre l'objecte de la sessió, el Tribunal dóna per finalitzat el procés de selecció el dia
tretze de novembre de dos mil divuit a les tretze hores i deu minuts, de la qual cosa se n'aixeca
acta que en prova de conformitat és signada pels assistents.

La Presidenta, La Secretària,

Carmen Alcoverro Beltran Sílvia Ortiz Xifré

Els Vocals,

Titular: Antonio Dote Cabrera
Designat per la Dcció. Gral. Adció. de Seguretat. Sub-
direcció Gral. de coordinació Policia de Catalunya.

Titular: Jordi Monrós Garate.
Vocal  funcionari  del  SAM  de  la  Diputació  de
Tarragona.

Suplent:  José  Valiente  Reyes,  Sergent  de  la
Policia Local de Vila-seca.
Vocal funcionari d’un cos de policia local. 

Suplent: Andrés Muñoz Díaz, 
Vocal  funcionari  de  l’Ajuntament  de  Riudoms  d’un
grup superior a la plaça de vigilant.
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