
Entitat Pública Empresarial RIUDOMS GESTIÓ

ACTA DE LA SESSIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER LA
CONSTITUCIÓ  D’UNA  BORSA  DE  TREBALL  D’AUXILIAR  DE  SALA  DEL  TEATRE
AUDITORI CASAL RIUDOMENC (Exp. 58/2019-RG)

Riudoms, 6 de novembre de 2019 a les 9.30h, a les dependències de la Sala d’Actes de la Casa
de la Cultura, es reuneixen els membres del Tribunal del procés selectiu per a la creació d’una
borsa  de  treball  per  a  proveir  llocs  de  treball  d’auxiliars  de  sala  del  Teatre-Auditori  Casal
Riudomenc de conformitat amb la plantilla del personal de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms
Gestió.

D’acord amb la Resolució  de la  Presidència del  dia  24/10/2019 el  Tribunal  està format  pels
següents membres:  

PRESIDENTA: Titular: Carmen Alcoverro Beltran. Secretaria de l’Ajuntament de  Riudoms.
Suplent:  Sònia  Morales  Ortega.  Responsable  de  RRHH  de  l’Ajuntament  de
Riudoms

2 VOCALS: Titular: Carles Gispert Papió. Gestor Cultural Casal Riudomenc.
Suplent: Margarita López Abad. Administrativa funcionària municipal.
Titular: Pilar Casas Rom. Personal del SAC de la Diputació Tarragona.
Suplent: Maria Fermina Merchan Bordallo. Personal del SAC de la Diputació de
Tarragona.

SECRETÀRIA:Titular: Sílvia Ortiz Xifré. Funcionària de l’Ajuntament.
Suplent: Sílvia Font Ferraté.  Funcionària de l’Ajuntament.

Amb l'assistència de tots els titulars, a excepció de la vocal designada pel SAC de la Diputació
de Tarragona, de la qual assisteix la vocal suplent, es DECLARA constituït el Tribunal.

El funcionament del Tribunal, en allò no previst a 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.

En primer lloc, el Tribunal incorpora a l’acta els resultats de la prova de català dels aspirants que
no havien acreditat el nivell bàsic (B) de català.  

PROVA DE CATALÀ 

L’aspirant amb DNI ...6256R, que havia de fer la prova de català, no concorre a la convocatòria,
fet pel qual queda fora del procés selectiu.

Tot seguit comença la FASE D’OPOSICIÓ amb la crida del aspirants admesos, s’acredita la seva
personalitat i es confronta amb la llista definitiva d’admesos, presentant-se els següents: 
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PROVA DE CONEIXEMENTS PRÀCTICS.

D’acord amb les bases, la fase d’oposició consisteix en la realització d’un exercici pràctic sobre
temes relacionats amb les funcions pròpies del lloc de treball. Aquesta prova serà qualificada de
0 a 10 punts, sent necessària per superar-la un mínim de 5 punts. 

El Tribunal decideix que s’exposi per escrit, de manera esquemàtica, com es resoldrien les dues
situacions que seguidament es descriuen: 

1. Explica quines creus que són les funcions d’un auxiliar de sala i recepció d’un teatre, a nivell 
aptitudinal i a nivell actitudinal.

2. Per alguna raó, hi ha dues entrades duplicades, és a dir, que quatre persones tenen entrades 
per a les mateixes dues localitats. Explica com procediries si no localitzes al responsable del 
teatre, tenint en compte que el teatre està ple i no hi ha localitats buides, i que la resolució 
definitiva no és responsabilitat teva.

El temps per a realitzar aquesta prova és de 35 minuts. 

Es deixa constància a l’expedient dels ítems que el Tribunal tindrà en compte per a valorar la
prova.

Un cop exhaurit el termini que se’ls ha concedit i havent acabat tots els participants, el Tribunal
procedeix a la valoració i puntuació de cada un dels exercicis, i dóna el següent resultat:

El Tribunal inserta el resultat de la prova teòrica en un lloc visible a l’entrada de la Casa de la
Cultura, per tal que cadascuna de les persones candidates pugui conèixer el resultat obtingut, i
se’ls anuncia que a continuació es farà l’entrevista individualitzada.

D’acord amb les Bases es realitza una  entrevista per valorar les competències i les habilitats de
l’aspirant  en relació amb el  lloc de treball  i  es podrà estendre a la comprovació dels  mèrits
al·legats. La  valoració  serà  de  0  a  10  punts.  L’aspirant  que  no  comparegui  a  la  entrevista
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DNI Nom i Cognoms Presentat/da

1 Maria Marcer Ollé No

2 Joana Salgueiro Mas Sí

3 Núria Herrero LLobato Sí

4 Anna Ferrer Joyera Sí

5 Salvador Alberich Ferrer No

6 Noelia Mera Gallardo Sí

7 Maria Natividad Jansà Olivé No

8 Anna Gonzàlez Vidiella Sí

NÚM. 
ORDRE

....0527V

....2567T

....2787Q

....3434L

....6256R

....8657H

....8856S

....5703J

DNI PUNTUACIÓ

1 9,16

2 2,70

3 5,50

4 9,00

5 9,16

NÚM. 
ORDRE

....2567T

....2787Q

....3434L

....8657H

....5703J
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personal obtindrà la puntuació mínima assenyalada, per tant, 0 punts.

El Tribunal decideix els aspectes que seran objecte de l’entrevista, en especial es valorarà la
disponibilitat dels aspirants per acudir a les crides els dies que hagin de realitzar la seva funció,
la  qual  tindrà lloc majorment  en caps de setmana i  en horari  nocturn,  tenint  en compte les
peculiaritats de la programació del Teatre.

També es fa amb els aspirants una exposició de com se’ls han valorat els mèrits al·legats i
justificats segons diuen les Bases reguladores del procés. 

FASE DE CONCURS

Els mèrits es valoraran d’acord amb el següent barem: 

a)  Capacitat  i  experiència demostrada  de  l’activitat  professional  en  el  sector  públic  o  en
l’empresa privada que tingui relació amb les funcions del lloc de treball que es convoca: 0,25
punts per mes  treballat amb un màxim de 4 punts. Les fraccions es valoraran proporcionalment. 

Per a l’acreditació de l’experiència s’haurà de presentar un certificat de la vida laboral expedient
per la Tresoreria General de la Seguretat Social, on hi conti el temps treballat (es computarà per
dies de jornada complerta de 8h., i si s’ha treballat a jornada parcial, s’hauran d’acumular les
hores per determinada les jornades complertes de 8h./dia.  Si en el certificat de la vida laboral no
hi consta la naturalesa dels serveis o treballs realitzats per a valorar si tenen relació amb les
funcions del lloc de treball d’auxiliar de sala i recepció de teatre, s'haurà d’acompanyar, a més a
més, els contractes de treball o un informe indicatiu d’aquest extrem del centre de treball on
s’hagi desenvolupat la feina o feines.

Si no s’acredita de la forma anteriorment descrita no es tindrà en compte els serveis prestats o
experiència.

b)  Cursos  d’especialització  i  perfeccionament; cursets,  jornades  i/o  seminaris  de  formació
relacionats amb el lloc de treball que es convoca, amb una duració mínima de 4 hores. 

El tribunal els valorarà en funció de la seva durada i de la relació amb les funcions de la plaça a
cobrir: fins a 2 punts.

Els cursos impartits per centres no oficials seran valorats discrecionalment pel tribunal, sense
excedir del 50% de la qualificació que es doni als oficials. 

Barem pels cursos: 

Fins a deu hores: 0,15 punts
De deu a cinquanta hores: 0,30 punts 
De cinquanta-una a cent hores: 0,60 punts 
De cent-una hores a dues-centes cinquanta hores: 1,25 punts 
De dues-centes cinquanta-una hores a cinc-centes hores: 1,50 punts 
De cinc-cents una hores o més: 2,00 punts 
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DNI PUNTUACIÓ

1 8,00

2 7,00

3 8,00

4 9,00

NÚM. 
ORDRE

....2567T

....3434L

....8657H

....5703J



Entitat Pública Empresarial RIUDOMS GESTIÓ

c) Altres mèrits específics.

Es podran valorar: Titulació superior a l’exigida, cursos de prevenció de riscos laborals, i altres
relacionades i d’interès per al lloc de treball a seleccionar no valorats a la lletra b) anterior,  fins a
1 punt. 

Conforme tot  l’anterior, el Tribunal efectua proposta a l’òrgan competent d’aprovació de la Borsa
de personal auxiliar de sala del Teatre Auditori Casal-Riudomenc, integrada pels següents
aspirants:

A les 13:00h, el dia 6 de novembre de 2019, el Tribunal dóna per acabat el procés, i en
prova de conformitat s’aixeca la present acta.
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DNI
PUNTUACIÓ

Exp. Profes. Formació

1 0,23 0,00 0,20 0,43

2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 2,00 0,60 2,60

4 4,00 0,00 1,00 5,00

NÚM. 
ORDRE

PUNTUACIÓ 
TOTAL

Altres 
mèrits

....2567T

....3434L

....8657H

....5703J

DNI Nom i cognoms
PUNTUACIÓ PROVES

Mèrits

1 Anna Gonzàlez Vidiella Apta 9,16 9,00 5,00 23,16

2 Noelia Mera Gallardo Apta 9,00 8,00 2,60 19,60

3 Joana Salgueiro Mas Apta 9,16 8,00 0,43 17,59

4 Anna Ferrer Joyera Apta 5,50 7,00 0,00 12,50

NÚM. 
ORDRE

Prova 
català

PUNTS 
TOTALSConeixem. 

pràctics
Entrevis-

ta

....5703J

....8657H

....2567T

....3434L
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