
 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU  PER A LA
PROVISIÓ EN PROPIETAT, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA
PLAÇA D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BADIA
DEL VALLÈS AMB CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL 

En Badia del Vallès, el dia 10 de novembre de 2020, a les 10.00 hores, es reuneixen,
sota la presidència de la Sra. Carme Coll Gaudéns, els membres titulars designats
mitjançant Resolució núm. 2020-1028, de data 8 d’octubre de 2020, per conformar el
tribunal qualificador dels exercicis previstos en les bases per a la provisió en propietat,
mitjançant  concurs-oposició  lliure,  d’una  plaça  d’Inspector  de  la  Policia  Local  de
l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb constitució de borsa de treball. 

Hi assisteixen:

Presidenta: Sra. Carme Coll Gaudéns, Tècnica d’Administració 
General designada per l’Ajuntament de Badia del Vallès

Vocals: Sr. Antonio Flores Lorente, designat per la Direcció 
Genreal d’Administració de Seguretat 

Sr. Jordi Vilardell Moras, designat per l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya

Sr. Ramón Galan Sánchez, Inspector-Cap Policia Local 
de Barberà del Vallès 

Sr. Daniel Limones Silva, Inspector-Cap Policia Local de 
Martorelles

Secretària: Sra. Montserrat Sarrión Arquillo, tècnica de gestió de 
Recursos Humans de l’Ajuntament de Badia del Vallès. 
Actuarà amb veu però sense vot.

La  presidenta  declara  vàlidament  constituït  el  tribunal  per  l’existència  de  quorum
suficient i s’acorda:

1.  Remetre  els  projectes  (2n  exercici)  presentats  pels  candidats  admesos
definitivament per correu electrònic, identificats pel número de registre d’entrada, que
de conformitat amb el que disposen les bases es lliurarà a cada membre una còpia
dels projectes presentats amb 15 dies d’antelació a la data de començament de les
proves.

Com que aquesta prova té caràcter eliminatori, els aspirants que no hagin entregat al
registre d’entrada de la Corporació els seus projectes en el període de 10 dies hàbils
(del 23 d’octubre fins al 6 de novembre de 2020) que es va obrir mitjançant Resolució
núm.  2020-1078,  de  22  d’octubre  de  2020,  quedaran  exclosos  definitivament  del
procés. 
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Un cop corregits els projectes, es convocarà al tribunal per a la seva puntuació final i
determinar si és necessari sol·licitar als aspirants aquells aclariments que considerin
oportuns i convocar als aspirants que hagin superat la prova del projecte (2n exercici)
per al supòsit pràctic (3r exercici).

2. Remetre els pressupostos per a la realització de la prova psicotècnica (4t exercici)
per a que els membres de tribunal puguin manifestar-se.

3. Convocar inicialment per al proper dia 9 de desembre de 2020, a les 10.00 hores , la
prova de supòsit  pràctic  (3r  exercici)  que consistirà  en desenvolupar  per  escrit  un
supòsit proposat per l’òrgan de selecció, relacionat amb les funcions pròpies del càrrec
i amb el temari que consta a l’annex 1 de les bases. En l’acta del resultat de la prova
de català, que es realitza el proper 2 de desembre de 2020, es confirmarà la data del
3r exercici així com també el lloc per a la seva realització 

Per la presidència es dóna per acabat  l’acte i  s’aixeca la sessió,  essent  les 10,45
hores, i del qual s’estén la present acta del que, com a secretària, en dono fe.

Secretària Presidenta

Sra. Montserrat Sarrión Arquillo Sra. Carme Coll Gaudéns 

Vocal Vocal

Sr. Antoni Flores Lorente Sr. Jordi Vilardell Molas

Vocal Vocal

Sr. Ramón Galan Sánchez Sr. Daniel Limones Silva

Ajuntament de Badia del Vallès

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


		2020-11-11T13:03:27+0100
	CPISR-1 C DANIEL LIMONES SILVA


		2020-11-12T08:17:54+0100
	Ramon Galan Sanchez - DNI 33877059Z (AUT)


		2020-11-12T10:26:37+0100
	CPISR-1 C Carmen Coll Gaudéns


		2020-11-12T16:31:59+0100
	Antoni Flores Lorente


		2020-11-14T20:47:34+0100
	Jordi Vilardell Molas - DNI 46141322X (TCAT)


		2020-11-16T10:03:52+0100
	Montserrat Sarrion Arquillo - DNI 52397517K (SIG)




