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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS ER A LA SECCIÓ D’UN/A 
TÈCNIC/A DEL PLA LOCAL D’ACCIÓ COMUNITÀRIA INCLUSIVA I CONSTITUCIÓ 
DE BORSA DE TREBALL, PER A L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 

 

A les 9.30 hores del dia 18 de febrer 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 secció 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 el web municipal i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. 

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

 

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

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

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

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

 

De conformitat amb la base setena de les bases, aquest Tribunal disposa d’un 
assessor especialista per a la realització de la prova de coneixements i que són: 

- Sr. Ivan Molins Martínez: Tècnic del servei d’acció comunitària i inclusió social 
de la Generalitat de Catalunya. 

 

DESENVOLUPAMENT PROVA TEÒRICA I PRÀCTICA DE LA FASE D’OPOSICIÓ 

Compareixen a la crida del Tribunal, a les 10.00 hores del mateix dia 18 de febrer els 
aspirants que tot seguit es detallen: 

 

DNI aspirant 

***6617** 

***8199** 

***2425** 

***6377** 

***4507** 

***7754** 

***0806** 

***6958** 

***1184** 
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La resta d’aspirants admesos no compareixen a la convocatòria, amb la qual cosa 
resten exclosos de forma definitiva del procés de selecció. 

Un cop realitzada la prova teòrica, per la qual es disposa de 30 minuts, un cop 
qualificada pel Tribunal d’acord amb la puntuació que es consigna a les bases, el 
resultat obtinguts pels aspirants és el següent:  

 

DNI aspirant 
 

RESULTAT PROVA TEÒRICA 

***6617** APTE (8,6) 
***8199** APTE (8,7) 
***2425** NO APTE (5,40) 
***6377** APTE (8,2) 
***4507** NO APTE (6,125) 
***7754** APTE (9,9) 
***0806** APTE (7,87) 
***6958** APTE (7,62) 
***1184** NO APTE (5,25) 

 

Els aspirants que han obtingut una qualificació mínima de 7,5 punts superen la primera 
prova de la fase d’oposició i són cridats per a realitzar la prova pràctica, per la qual es 
disposa de 1 hora i 30 minuts. 

Un cop valorada la prova pràctica pel Tribunal d’acord amb la puntuació que es 
consigna a les bases, els aspirants obtenen la següent puntuació 

 

DNI aspirant 
 

RESULTAT PROVA PRÀCTICA 

***6617** APTE (16  punts) 
***8199** NO APTE (12 punts) 
***6377** APTE (20 punts) 
***7754** APTE (25 punts) 
***0806** NO APTE  (13 punts) 
***6958** APTE (27) punts) 

 

Els aspirants que no han obtingut una qualificació mínima de 15 punts, resten exclosos 
definitivament del procés de selecció.  

La puntuació total dels aspirants que han superat la fase d’oposició és la següent: 

 

DNI aspirant 
 

RESULTAT PROVA 
TEÒRICA 

 

RESULTAT PROVA 
PRÀCTICA 

TOTAL 

***6617** 8,6 16 24,60 
***6377** 8,2 20 28,20 
***7754** 9,9 25 34,90 
***6958** 7,62 27 34,62 
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Una vegada finalitzada la fase d’oposició, el Tribunal Qualificador procedeix a valorar 
els mèrits dels aspirants que han superat la fase d’oposició, atenent al recollit a les 
bases de la convocatòria. Un cop valorats els mèrits, el tribunal acorda atorgar la 
següent puntuació: 

 

DNI aspirant 
 

Exp. Professional 
(màx. 5 punts) 

 

Formació Compl. 
(màx. 5 punts) 

Altres mèrits 
(màx. 1 punt) 

TOTAL 

***6617** 5 0 1 6 
***6377** 5 0,75 1 6,75 
***7754** 5 3,25 1 8,25 
***6958** 5 5 1 11,00 

 

Per tant, el resultat global de la fase d’oposició i de concurs és el següent: 

 

DNI aspirant 
 

RESULTAT FASE 
OPOSICIÓ 

 

RESULTAT FASE 
CONCURS 

TOTAL 

***6617** 24,60 6 30,60 
***6377** 28,20 6,75 34,95 
***7754** 34,90 8,25 43,15 
***6958** 34,62 11,00 45,62 

 

A la vista dels resultats obtinguts, i de conformitat amb el que disposen les bases, el 
Tribunal Qualificador decideix no mantenir l’entrevista personal amb els aspirants per 
haver una diferencia de dos punts entre els dos aspirants que tenen opcions a accedir 
a la plaça convocada, i proposa el nomenament com a funcionari/ària interí/ina de 
l’aspirant  MARIA MOZO LLUSIA com a Tècnic/a del Pla Local d’Acció Comunitària 
Inclusiva, per ser el/la candidat que ha obtingut major puntuació, així com constituir 
una borsa de treball, per l’ordre de puntuació respectivament obtinguda, formada pels 
candidats que han superat totes les fases del procés de selecció: 

Ordre DNI aspirant 
 

ASPIRANT TOTAL 

1 ***6958** MARTA MOZO LLUSIA 45,62 
2 ***7754** XAVIER CABRERA FERNANDEZ 43,15 
3 ***6377** ELISENDA GELLIDA PEREZ 34,95 
4 ***6617** CATERINA VILLA ALVAREZ 30,60 

 

En el supòsit que l’aspirant proposat renunciés al seu nomenament serà exclós i serà 
proposat en el seu lloc l’aspirant que segueixi per ordre de puntuació. 

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 finalitzat l’acte i s’aixeca la sessió, essent les 15.30 
hores, i del qual s’estén la present acta del que, com a secretària, en dono fe. 
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Presidenta      Secretària 

Sra. Carme Coll Gaudéns    Sra. Montserrat Sarrión Arquillo 

 

 

 

 

 

Vocal       Vocal 

Lluís Francès Castillo     Joan González Quesada 

 

 

 

 

 

 


		2021-02-24T10:39:33+0100
	CPISR-1 C Juan Gonzalez Quesada


		2021-02-24T11:59:58+0100
	LLUÍS FRANCÈS CASTILLO - DNI 33865650J (AUT)


		2021-02-24T13:06:23+0100
	Carmen Coll Gaudéns - DNI 73193307Q (AUT)


		2021-02-24T13:23:11+0100
	Montserrat Sarrion Arquillo - DNI 52397517K (AUT)




