
 

Expedient: 977/2018      

Assumpte: Procés de selecció per cobrir una plaça de Tècnic/a mitjà de gestió de
Recursos Humans amb constitució de borsa.

Dia i hora: divendres 13/07/2018 a les 10:10 hores

Lloc de celebració: Ajuntament de Badia del Vallès – Biblioteca municipal

Ordre del Dia:  Realització tercer exercici -prova pràctica- de la Fase Oposició i 
valoració de mèrits de la Fase Concurs

ACTA DE DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Reunits  a la  Biblioteca municipal  de Badia del  Vallès el  dia 13/07/2018 a les 9.45
hores,  el  Tribunal Qualificador amb el  quòrum suficient  per actuar i  en virtut  de la
Resolució d’Alcaldia 2018-0519 de 14 de juny 2018, amb la composició següent:

Presidenta:
Sra. Carme Coll Gaudéns, Secretaria de l'Ajuntament de Badia del Vallès 

Vocal 1:
Sra.  Montserrat  Torrents  Pedragosa  (vocal  1),  Secretaria  de  l'Ajuntament  de
Martorelles, designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Secretari:
Sr. José Manuel Roque Damota, Coordinador de Serveis Generals de l’Ajuntament de 
Badia del Vallès

Excusa la seva presència el Sr. Jesús Gutiérrez Miranda, del Departament d'Interior de
l'ISPC, designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, que s’incorpora a
les 10.40 a la prova.

Desenvolupament de la sessió
Constituït el Tribunal qualificador, i d’acord amb el que disposa la base novena, s’inicia
el tercer exercici, prova pràctica, del procés de selecció.

A l’esmentada prova concorren els següents candidats:

39432825S

43529215J

52397517K

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042



 

El Tribunal procedeix a donar les instruccions necessàries per al desenvolupament de
la  prova  i  s’indica  als  aspirants  que  disposaran  de  1  hora  i  15  minuts  per  a  la
realització de l’exercici. La prova comença a les  a les 10.10 hores i es fixa l’hora de
finalització a les 11.25 minuts.

Un cop acabat el temps de la prova, es procedeix a la correcció de  l’exercici per part
dels membres del tribunal, essent els resultats obtinguts els següents:

Finalitzada la Fase d’Oposició el Tribunal acorda obrir la Fase de Concurs d’acord amb
la base novena . Un cop valorats els mèrits presentats pels aspirants  i conforme al
barem  establert  en  les  bases  i  a  la  Resolució  d’Alcaldia  2018-0519  de  data
14/06/2018, la puntuació total obtinguda en cadascun dels apartats es la que es fa
constar al quadre final.

Els membres del tribunal acorden no portar a terme l’entrevista personal.

Un cop establerta la classificació definitiva dels aspirants, obtinguda la suma de les
puntuacions del conjunt de les valoracions, s’eleva a la Presidència de la Corporació,
la proposta de nomenament, com a Tècnica mitjà de gestió de Recursos Humans, de
la  senyora  MONTSERRAT  SARRIÓN  ARQUILLO   juntament  amb  l’acta,   i  la
constitució de la borsa de treball , que estarà formada pel candidat que ha quedat en
segon lloc  Sr. Juan Antonio Fernandez Moreno .

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042



 

Així mateix, el Tribunal acorda exposar el resultat de la mateixa al tauler d’anuncis de
la corporació i a la pàgina web de l’ajuntament 

A les 13.00 hores es dóna per acabada la sessió i per finalitzada l’actuació del Tribunal
en el procés selectiu.

Badia del Vallès, 13 de juliol 2018.

Sra. Carme Coll Gaudéns          Sra. Montserrat Torrents Pedragosa

Presidenta Vocal

Sr. Jesús Gutiérrez Miranda                            En dono fe, 
                                                                           El Secretari

Vocal                                                                    Sr. José Manuel Roque Damota
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