
 

ACTA  DE  CONSTITUCIÓ  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 

En Badia del Vallès, el dia 28 de gener de 2021, a les 11.00 hores, es reuneixen,  sota
la  presidència  de  la  Sra.  Carme  Coll  Gaudéns,  els  membres  titulars  designats
mitjançant  Resolució  núm.  2020-1348,  de  data  28  de  desembre  de  2020,  per
conformar  el  tribunal  qualificador  dels  exercicis  previstos  en  les  bases  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

Hi assisteixen:

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

Vocals: Sr. Lluís Francès Castillo, designat per l’Escola 
d’Administració Pública

Sr. Joan González Queda, designat per l’Escola 
d’Administració Pública

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  quòrum
suficient i s’acorda:

1. Convocar als aspirants, incloent els que hagin superat la prova de català, per a la
realització de coneixements, que consistirà en respondre per escrit un qüestionari de
30 preguntes tipus test,  el  proper  dia  18 de febrer a les 10.00 hores en la Sala
Polivalent ubicada en la primera planta de l’Edifici El Molí, Av. Costa Blava, s/n, de
Badia del Vallès.

2.  Els  aspirants  que no aconsegueixin  un mínim de 7,5 punts  es consideraran no
aprovats/ades i, conseqüentment, exclosos/es del procés de selecció i no passaran a
la prova pràctica.
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3.  Els  aspirants  que  superin  la  prova  anterior,  seguidament,  realitzaran  la  prova
pràctica que consistirà en resoldre un o diversos supòsits pràctics relacionats amb les
funcions del lloc de treball a ocupar i referents al contingut del temari específic.

I  sense  més  assumptes  a  tractar,  per  la  presidència  es  dóna  per  acabar  l’acte  i
s’aixeca la sessió, essent les 11.45 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
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