
ACTA DE LA SESSIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER A VALORAR LES PROVES DEL
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’ORDENANÇA
(EXP.652/2018/SEC.)

A Riudoms, a les dependències de la Sala d’actes de la Casa de Cultura al C/ Beat Bonaventura
de Riudoms, el dia 16 de gener de 2019, a les 10,00h. es reuneixen els membres del Tribunal del
procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a cobrir en règim de contractació
laboral interina, la jubilació del treballador que actualment ocupa la plaça prevista a la plantilla
del personal laboral de l’Ajuntament de Riudoms, en la categoria d’ordenança, subgrup AP, amb
caràcter laboral, temporal, 

D’acord  amb  el  Decret  de  l’Alcaldia  2019_01_02-02,  el  Tribunal  està  format  pels  següents
membres:  

Designar el Tribunal Qualificador, que estarà integrat per les persones següents: 

PRESIDENT/A: Titular: La Secretaria de  l’Ajuntament de  Riudoms. Carmen Alcoverro  
Beltran. Suplent: Una funcionària adscrita a l’àrea de Secretaria. Silvia  
Font Ferraté.

2 VOCALS:  Titular  i Suplent funcionaris designats pel SAM de la Diputació de 
Tarragona. Jordi Monrós Garate com a titular, i Carmen Cuenca Medina 
com a suplent.
Titular i Suplement funcionaris municipals. Sra. Sònia Morales Ortega com
a titular i Margarita López Abad com a suplent.

SECRETARI/A: Titular:  Una funcionaria de l’Ajuntament de Riudoms.  Sílvia Ortiz Xifré.  
Suplent: Un funcionari de l’Ajuntament de Riudoms. Andrés Muñoz Díaz  
de los Bernardos. .

Amb l'assistència  de  tots  els  seus  membres  titulars  i  de  la  Sra.  Margarita  López  Abad,  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.

El dia 15/01/2019 es va convocar als aspirants que no havien acreditat el nivell B1 de català per
a fer la prova corresponent, amb els següents resultats:

DNI Nom i cognoms Resultat
3*9***45 Fabra Soto, Eduardo APTE

***01*07 Ten Mañez, Juan Luis APTE

*98***74 Badet Forcadell, Oscar APTE
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En data 16/01/2019, el Tribunal convoca als aspirants per a la realització de la resta de proves
del procés selectiu, a les 10 del matí, a la Sala d’Actes de la Casa de Cultura.
  
El dia i lloc indicat, es procedeix a cridar alfabèticament els aspirants admesos i es presenten
els  següents: 

DNI Nom i Cognoms Aspirant Presentat
....145H Eduardo Fabra Soto Sí

....207X Juan Luís Ten Mañez Sí

....274R Òscar Badet Forcadell Sí

....361Q Miriam Gurrea Torrents No

....362S Maria del Carmen Orihuela Martín Sí

....388Z Carmena De La Peña Barroso Sí

....465G Manuel José Alcaide Velázquez Sí

....485S Javier Abella Calvo Sí

....968B Juan Mayans Andujar No

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

B) PROVA TEÒRICA (de caràcter obligatori i eliminatori). Puntuació màxima 10 punts.

➢ Contestar un test de 20 preguntes format per preguntes de cultura general, de funcions
relacionades  amb el  lloc  de  treball  i  del  temari  que  figura  a  l’annex.  Es  donaran  4
respostes possibles, de les quals només una serà la correcta i serà necessari obtenir un
mínim de 5  punts  per  superar  la  prova,  quedant  eliminats  els  qui  no  l’obtinguin.  Es
disposarà d’un temps màxim de 30 minuts. 

La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. Cada pregunta correcta equival a 0,5 punts, cada
resposta incorrecta restarà 0,10 punts, i en blanc restarà 0,05 punts.

Realitzada la prova, s’obtenen els següents resultats:

DNI Puntuació
....145H 2,90

....207X 6,45

....274R 3,45

....361Q ----

....362S 5,50

....388Z 3,60

....465G 4,20

....485S 1,60

....968B ----

C) ENTREVISTA (de caràcter obligatori i eliminatori). Puntuació màxima 4 punts.
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Consistirà en realitzar una entrevista personal de 10/15 minuts. 
Es tindran en compte els aspectes personals que ajudin a valorar l’aptitud del lloc de treball. 
Aquest exercici es puntuarà amb un màxim de 4 punts, i necessari per superar la prova obtenir
una puntuació mínima de 2 punts. 

En general es valoraran els aspectes següents: 
a) Motivació i interès pel lloc de treball: es valorarà la motivació intrínseca de la persona en
relació amb el lloc al qual aspira, amb els factors associats que això comporta i l’interès que
demostra per dedicar-s’hi específicament. Màxim: 1 punts. 
b) Coneixements bàsics de la categoria a la qual es presenta: es valoraran els coneixements
relatius a les tasques pròpies del lloc objecte de la convocatòria. Màxim: 2 punts.
c) Coneixements d'atenció al públic: Màxim: 1 punts.

Realitzada l’entrevista als aspirants que han superat la prova anterior, s’obtenen els següents
resultats:

DNI Puntuació
....207X 4,00

....362S 4,00

Tot seguit es procedeix a realitzar la fase concurs.  Valorats els mèrits al·legats pels aspirants
que han superat la prova d’oposició, s’obtenen les següents puntuacions:

Núm.
DNI

Experiència
professional

Per titulacions
acadèmiques

superiors
Formació Puntuació

 Totaldins el
sector
públic

dins el
sector
privat

....207X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

....362S 0,00 0,00 0,35 1,00 1,35

La puntuació total dels aspirants que han format part del procés selectiu és la següent:

DNI CATALÀ PROVA TEÒRICA ENTREVISTA MÈRITS TOTAL
....145H APTE 2,90 ---- ---- ----

....207X APTE 6,45 4,00 0,00 10,45

....274R APTE 3,45 ---- ---- ----

....361Q APTE ---- ---- ---- ----

....362S APTE 5,50 4,00 1,35 10,85

....388Z APTE 3,60 ---- ---- ----

....465G APTE 4,20 ---- ---- ----

....485S APTE 1,60 ---- ---- ----

....968B APTE ---- ---- ---- ----
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Per  acabar,  i  conforme  diu  la  base  sisena,  el  Tribunal  fixa  la  puntuació  final  i  formula
proposta de nomenament, de la forma següent:   

Núm. Ordre DNI Nom i cognoms Puntuació
1 ....362S Maria del Carmen Orihuela Martín 10,85

2 ....207X Juan Luís Ten Mañez 10,45

I no sent un altre l'objecte de la sessió, el Tribunal dóna per finalitzat el procés de selecció el dia
dalt indicat a les tretze hores, 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

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

Vocal funcionari de l’Ajuntament de Riudoms d’un grup superior a la plaça de vigilant.
Suplent: Margarita López Abad., funcionari de l’Ajuntament de Riudoms

DOC/RRHH/19000010 4


		2019-01-16T13:17:13+0100
	CPISR-1 C Maria Carmen Alcoverro Beltran


		2019-01-16T13:21:10+0100
	Jordi Monros Garate - DNI 46119813Y (AUT)


		2019-01-16T13:22:10+0100
	CPISR-1 C Sílvia Ortiz Xifré


		2019-01-16T13:24:00+0100
	TCAT P Margarita López Abad - DNI 39873319J




