
 

  
Expedient: 535/2019      

Assumpte: Procés  de selecció  per  cobrir  una  plaça  de  Tècnic/a  d’Educació  amb
constitució de borsa.

Dia i hora: dimarts 28/05/2018 a les 16:00 hores

Lloc de celebració: Edifici El Moli – sala de reunió 2a planta (Badia del Vallès)

Ordre del Dia:  Realització de la prova teòrica/pràctica i resultats de la Fase Oposició

ACTA DE DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Reunits a la segona planta de l’Edifici El Moli de Badia del Vallès el dia 28/05/2019 a
les 16.00 hores, el Tribunal Qualificador amb el quòrum suficient per actuar i en virtut
de  la  Resolució  d’Alcaldia  2019-0439  de  29  d’abril  de  2019,  amb  la  composició
següent:

President:
Sr. Jose Manuel Roque Damota, coordinador de Serveis Generals a l'Ajuntament de 
Badia del Vallès 

Vocal 1:
Sr. Gerard Cuní Jutglar, tècnic d’Ocupació a l’Ajuntament de la Garriga, designat per
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Vocal 2:
Sra.  Sònia  Comas  Vilaseca,  Àrea  d’Ensenyament  a  l’Ajuntament  de  la  Garriga,
designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Secretària:
Sra. Carme Coll Gaudéns, secretària municipal de l’Ajuntament de Badia del Vallès

Desenvolupament de la sessió

Constituït el Tribunal qualificador, i d’acord amb el que disposa la base setena, s’inicia
la prova teòrica/pràctica del procés de selecció.

A l’esmentada prova concorren els següents candidats:

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



 

Tenint en compte que els candidats han acreditat documentalment, dins el termini de
presentació de les sol·licituds posseir  el  certificat  de nivell  de suficiència de català
(C1), resten exemptes de la realització de la prova.

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  30  minuts  per  a  la
realització dels exercicis. La prova comença a les a les 10.10 hores i es fixa l’hora de
finalització a les 11.45 minuts.

Un cop acabada, es procedeix a la correcció i qualificació de la prova de coneixements
i capacitats, per part dels membres del tribunal i  d’acord amb els criteris establerts,
essent els resultats obtinguts els següents:

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

FASE OPOSICIÓ

DNI DNI

COLORADO RAMIREZ, SARA ****6242R
5,70 APTE

DE LA CERDA TOLEDO, MARIA ISABEL ****5899V
6,85 APTE

GOBERNA CABANYES, RAIMON ****8936Q
6,15 APTE

GOMA ARGILAGA, NATÀLIA ****7419X
6,10 APTE

GOMEZ ALVAREZ, ALEJANDRA ****2355B
7,85 APTE

LIROLA BALDOR, ANA ****8276L
9,60 APTE

MARTINEZ ALVAREZ, MARGOT ****3490M
6,35 APTE

Puntuació obtinguda prova 
teòrica/pràctica

COLORADO RAMIREZ SARA ****6242R

DE LA CERDA TOLEDO MARIA ISABEL ****5899V

GARCIA BARRAGAN FRANCISCA ****0138G

GOBERNA CABANYES RAIMON ****8936Q

GOMA ARGILAGA NATÀLIA ****7419X

GOMEZ ALVAREZ ALEJANDRA ****2355B

GUERRERO RODRIGUEZ SARA ****5611R

LIROLA BALDOR ANA ****8276L

MARTINEZ ALVAREZ MARGOT ****3490M

MATEO FERREIRA PATRICIA ****1892V

PALMA TRINIDAD MARIA NOELIA ****0561H

TIANA ASENSIO CRISTINA ****3823P



 

En virtut de la recomanació de l’APDCAT (Auditoria Catalana de Protecció de Dades)
només es detallen els resultats obtinguts de les persones aspirants que són APTES i
per tant seleccionades.

Finalitzada la qualificació d’aquesta prova, el Tribunal acorda exposar el resultat de la
mateixa al tauler d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica de l’Ajuntament de
Badia del Vallès a partir del 30/05/2019 i concedir un període de set (7) dies naturals
per tal que els aspirants que han superat la prova puguin aportar els mèrits mitjançant
instància general a l’apartat «catàleg de tràmits» de la seu electrònica de la corporació
(https://badiadelvalles.sedelectronica.es).

A les 16.00 hores es dóna per acabada la sessió.

Sr. Jose Manuel Roque Damota          Sr. Gerard Cuní Jutglar

President Vocal

Sra. Sònia Comas Vilaseca                      En dono fe, 

Vocal         La Secretària, Carme Coll Gaudéns

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