
 

ACTA DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU PER AL NOMENAMENT COM A
FUNCIONARI/ÀRIA  INTERINA  D’UN/A  TÈCNIC/A  DEL  PLA  LOCAL  D’ACCIÓ
COMUNITÀRIA  INCLUSIVA  I  CREACIÓ  D’UNA  BORSA  DE  TREBALL.
ENTREVISTA I RESULTAT FINAL

A les  10.30  hores  del  dia  2  de  març  de  2021,  es  reuneixen  a  les  dependències
municipals  de  l’Edifici  El  Molí,  els  membres  del  Tribunal  Qualificador,  designat
mitjançant Resolució núm. 2020-1348, de data 28 de desembre de 2020 i constituït el
dia 28 de gener de 2021, del procés de selecció d’un/a Tècnic/a del Pla Local d’Acció
Comunitària Inclusiva, d’acord amb les bases i convocatòria publicades en el BOP de
3 de novembre de 2020, en la web municipal i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Els membres del Tribunal que assisteixen a la convocatòria són els següents:

Presidenta: Sra. Carme Coll Gaudens, tècnica d’administració general de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès.

1r Vocal: Sr. Lluís Francès Castillo, designat per l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya.

2n Vocal: Sr.  Joan  González  Quesada,  designat  per  l’Escola  d’Administració  
Pública de Catalunya.

Secretària: Sra. Montserrat Sarrión Arquillo, tècnica de recursos humans de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès.

Per a la realització de l’entrevista, aquest Tribunal disposa de dues assessores i que 
són:

Assessora 1: Sra. Carolina Sánchez Braut, Cap de Serveis Socials Bàsics.
Assessora 2: Sra. Victoria Henderson Eguiluz, Cap de Serveis de l’Àrea d’Acció 

Comunitària.

En l’acta  de  correcció  d’errades emesa en data 25  de  febrer  de 2021 per  aquest
Tribunal,  i  a  la  vista  de  com van  quedar  finalment  els  resultats  obtinguts  per  les
persones aspirants, el Tribunal Qualificar va convocar a les dues persones aspirants
amb opcions a accedir a la plaça convocada per a la per a la realització de l’entrevista
de conformat amb la base vuitena.

Abans  de  començar  amb  les  entrevistes,  el  Tribunal  acorda  uns  ítems a  tenir  en
compte i que són:

 Visió estratègica vers a l'alienació del PLACI amb els Serveis Socials Bàsics de
Badia del Vallès.

 Capacitat de concreció i implementació dels coneixements teòrics en el territori
de Badia del Vallès.

 Capacitat de comunicació.
 Capacitat d’autocrítica.
 Visió global comunitària del territori i del tercer sector de Badia del Vallès.
 Capacitat de treballen equip.
 Capacitat de treball en xarxa.
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Un cop realitzada l’entrevista, els resultats obtinguts per les persones aspirants són els
següents:

DNI aspirant Hora entrevista Resultat
entrevista

***6958** 11.00 0,5

***7754** 11.30 2

Una vegada realitzades totes les proves del procés de selecció la suma de totes les
puntuacions dóna el següent resultat per ordre de major a menor:

DNI aspirant RESULTAT FASE
OPOSICIÓ

RESULTAT FASE
CONCURS 

TOTAL

***7754** 34,90 11,25 46,15

***6958** 34,62 11,50 46,12

***6377** 28,20 6,75 34,95

***6617** 24,60 6 30,60

A la vista dels resultats finals obtinguts, el Tribunal proposa que la persona que ha de
ser nomenada com a funcionari/ària interí/na per ocupar el lloc de treball de Tècnic/a
del Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva és l’aspirant amb DNI núm. ***7754**, així
com constituir la borsa de treball, per l’ordre de puntuació respectivament obtinguda,
formada per  les persones aspirants que han superat  totes les fases del procés de
selecció, sent la seva classificació de la següent manera:

I  sense  més  assumptes  a  tractar,  per  la  presidència  es  dóna  per  acabar  l’acte  i
s’aixeca la sessió, essent les 13.15 hores, i del qual s’estén la present acta de la que,
com a secretària del procés, en dono fe.

Secretària Presidenta

Sra. Montserrat Sarrión Arquillo Sra. Carme Coll Gaudéns 

Vocal Vocal

Sr. Luís Francès  Castillo Sr. Joan González Quesada

Ajuntament de Badia del Vallès

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


		2021-03-04T15:20:21+0100
	LLUÍS FRANCÈS CASTILLO - DNI 33865650J (AUT)


		2021-03-05T08:08:57+0100
	CPISR-1 C Juan Gonzalez Quesada


		2021-03-05T11:19:37+0100
	Carmen Coll Gaudéns - DNI 73193307Q (AUT)


		2021-03-05T11:21:48+0100
	Montserrat Sarrion Arquillo - DNI 52397517K (AUT)




