
 

ACTA DE LA REALITZACIÓ DEL PRIMER EXERCICI – CONEIXEMENTS TEÒRICS-
PRÀCTICS  -   DE  CONFORMITAT  AMB  LES  BASES  APROVADES  PER  A LA
COBERTURA AMB CARÀCTER INTERÍ DE LA PLAÇA DE SECRETARI/ÀRIA DE
L’AJUNTAMENT DE  BADIA DEL VALLÈS  AMB CONSTITUCIÓ  DE  BORSA DE
TREBALL 

En Badia del Vallès, el dia 9 de desembre es reuneixen sota la presidència del Sr.
Carles Gelabert Canelles, a les dependències de la Biblioteca Vicente Aleixandre, els
membres  designats,  mitjançant  resolució  de  data  21  de  novembre  de  2019,  per
conformar l'òrgan de selecció i valorar la prova teòrica-pràctica dels/de les aspirants
del  procés  de  selecció  per  a  la  cobertura  amb  caràcter  interí  de  la  plaça  de
Secretari/ària de l’Ajuntament de Badia del Vallès amb constitució de borsa de treball.
L’òrgan seleccionador està compost pels següent membres:

- President
o Sr. Joan Carles Gelabert Canelles, designat per la Direcció General

d’Administració Local. 
- Vocals:

o Sr.  Roger  Parés  Soldevila,  designat  per  l’Escola  d’Administració

Pública de Catalunya
o Sr. Pedro Gallego Cañizares, designat per l’Ajuntament de Badia del

Vallès i que pertany a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
- Secretària:

o Sra.  Montserrat  Sarrión  Arquillo,  designada  per  l’Ajuntament  de

Badia del Vallès

Els/Les aspirants admesos foren convocats a la Biblioteca Vicente Aleixandre, a les
9.30 hores, mitjançant resolució núm. 2019-1395 de data 4 de desembre de 2019. Els
aspirants que no van comparèixer se'ls considera exclosos definitivament del procés
selectiu.

De conformitat amb les bases, la valoració de la prova teòrica-pràctica serà de fins a
20 punts i  la persona aspirant ha de treure una puntuació mínima de 10 punts per
passar  a  la  valoració  de  mèrits.  Aquells  aspirants  que  no  superin  aquesta  prova
teòrica-pràctica seran exclosos definitivament del procés selectiu.  Els aspirants que
van comparèixer a la realització de la prova teòrica-pràctica, juntament amb la seva
puntuació,  són:

Aspirant DNI Puntuació

SERRANO OÑATE, MONTSERRAT ***6751** 14,00

ORTEGA CODINES, XAVIER ***8345** 16,60

CUADRADO TERUAL, CARME ***3790** 13,40

ROSALEN VILA, ESTHER ***0900** 14,75
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Seguidament,  l'òrgan de  selecció  procedeix  a puntuar  els  mèrits  de tots/es  els/les
aspirants que van superar la prova teòrica-pràctica, d'acord amb el que disposa el punt
8.2 de les bases, i que es relaciona a continuació:

Aspirant DNI Experiència Formació Puntació
TOTAL

SERRANO OÑATE, MONTSERRAT ***6751** 1,4 2,25 3,65

ORTEGA CODINES, XAVIER ***8345** 0,85 1,1 1,95

CUADRADO TERUEL, CARME ***3790** - 1,5 1,5

ROSALEN VILA, ESTHER ***0900** 2 1,5 3,5

L'òrgan de selecció acorda convocar als/les aspirants a realitzar l’entrevista personal
als candidats que el  sumatori de la puntuació de la prova i  la puntuació total dels
mèrits estaven més propers i el resultat final depenia d’aquest punt. Un cop realitzada
l’entrevista,  el tribunal  acorda donar un punt a  tots  els/les aspirants,  fins  i  tot  a la
candidata que no la va realitzar per no ser convocada.  

Després de la finalització de totes les proves el Tribunal procedeix a la suma de tots
els resultats per seleccionar i proposar el nomenament interí com a Secretari/ària de
l’Ajuntament  de  Badia  del  Vallès  al/la  candidat  que  ha  quedat  en  primer  lloc  i
confeccionar la borsa de treball per ordre de puntuació obtinguda.

Ordre Aspirant DNI Prova
teórica-
pràctica

Mèrits Entrevista Puntació
TOTAL

1 ORTEGA CODINES, XAVIER ***8345** 16,60 1,95 1 19,55

2 ROSALEN VILA, ESTHER ***0900** 14,75 3,5 1 19,25

3 SERRANO OÑATE, MONTSERRAT ***6751** 14,00 3,65 1 18,65

4 CUADRADO TERUEL, CARME ***3790** 13,40 1,5 1 15,90

Les persones aspirants incloses a la borsa de treball resten a l’espera de ser cridades
per  a  l’Ajuntament  per  estricte  ordre  de  puntuació  i  d’acord  amb les  normes que
s/estableixen a les bases reguladores d’aquest procés selectiu.

Per  la presidència es dóna per  acabat l’acte  i  s’aixeca la sessió,  essent les 16.30
hores, i del qual s’estén la present acta del que, com a secretària, en dono fe.

President Vocal Vocal Secretària
Sr. Carles Gelabert Sr. Roger Parés Sr. Pedro Gallego Sra. Montse Sarrión
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