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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS PER A LA SELECCIÓ 
D’UN/A TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA I 
CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL PER A L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL 
VALLÈS 

 

A les 9.30.hores del dia 24 de març de 2021, es reuneixen a les dependències 
municipals de l’Edifici Antonio Machado els membres del Tribunal Qualificador, 
designat mitjançant Resolució núm. 2021-0110, de data 1 de febrer de 2021, i 
constituït en data 3 de març d’enguany, del procés de selecció convocat per al 
nomenament com a funcionari/ària interí/na d’un Tècnic/a Mitjà/ana de Medi Ambient i 
Salut Pública i creació d’una borsa de treball, de conformitat amb les bases publicades 
íntegrament en el BOP de 30 de novembre de 2021, en la web municipal i en el tauler 
d’edictes electrònic de l’Ajuntament. 

Els membres del tribunal que assisteixen a la convocatòria són: 

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

 1r Vocal: Sr. Albert Sanz Alvarez, designat per l’Escola d’Administració Pública. 

 2n Vocal: Sr. Josep Maria López Martín, 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, que actuarà amb veu però sense 
vot. 

De conformitat amb les bases, aquest Tribunal disposa d’una assessora especialista 
per a la realització de la prova de coneixements (exercici 2 i 3) i que és la Sra. Vanesa 
Chavero Bellido, Cap de Serveis de l’Àrea de Dret a la Ciutat i Agenda Urbana de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès.  

 

DESENVOLUPAMENT PROVA DE CONEIXEMENTS DE LA FASE D’OPOSICIÓ 

Compareixen a la crida del Tribunal, a les 9.45 hores, els aspirants que tot seguit es 
detallen: 

DNI ASPIRANT Nom i Cognoms 

***5021** RAQUEL RUBIO PALMA 

***9467** MARGARITA VILA GOMEZ 

***8034** PAULA MIÑANA PORTER 

***6744** PAULA CABRERA MEDINA 

***5021** MIREIA SANCHEZ PI 

***5559** HECTOR FERREIRO CORDON 

***1973** SILVIA MARTINEZ CARBONELL 

***8746** JORDI MUÑOZ SOLER 

***4565** ADRIÀ GARCIA SILVESTRE 

***7428** ERIC PERAMOS FORNIES 
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***4818** HELENA DEL POZO MARRUGAT 

***9979** ANA BOIX CORONA 

***3572** FABIÀ DIAZ CORTES 

***6780** CAROLINA PEREZ CHUST 

 

La resta de persones aspirants admeses no compareixen a la convocatòria, amb la 
qual cosa resten exclosos de forma definitiva del procés de selecció. 

Un cop realitzat el primer exercici de la prova de coneixements, per la qual es disposa 
de 40 minuts, una vegada qualificada pel Tribunal d’acord amb la puntuació que es 
consigna a les bases, els resultats obtinguts pels aspirants és el següent: 

 

DNI ASPIRANT Nom i Cognoms RESULTAT 1r  
EXERCICI 

***5021** RAQUEL RUBIO PALMA APTE/A (6) 

***9467** MARGARITA VILA GOMEZ NO APTE/A (4) 

***8034** PAULA MIÑANA PORTER NO APTE (3,5) 

***6744** PAULA CABRERA MEDINA NO APTE/A (3,625) 

***5021** MIREIA SANCHEZ PI APTE/A (5,25) 

***5559** HECTOR FERREIRO CORDON APTE/A (6,875) 

***1973** SILVIA MARTINEZ CARBONELL APTE/A (6,0) 

***8746** JORDI MUÑOZ SOLER APTE/A (6,25) 

***4565** ADRIÀ GARCIA SILVESTRE NO APTE/A (3,75) 

***7428** ERIC PERAMOS FORNIES NO APTE/A (3,375) 

***4818** HELENA DEL POZO MARRUGAT APTE/A (5,25) 

***9979** ANA BOIX CORONA NO APTE (3,375) 

***3572** FABIÀ DIAZ CORTES APTE/A (5,625) 

***6780** CAROLINA PEREZ CHUST APTE/A (5,375) 

 

Com que han superat aquest exercici el 50% dels aspirants efectivament presentats, 
de conformitat amb les bases, la qualificació mínima per a superar aquest exercici és 
de 5 punts. Els aspirants que han obtingut aquesta qualificació superen el primer 
exercici de la fase d’oposició i són cridats per a realitzar el segon exercici i tercer 
exercici, per la qual es disposa d’1 hora per cadascun. 

La correcció del tercer exercici restarà condicionada a la superació del segon exercici. 

Un cop valorat el segon exercici, de conformitat amb la puntuació que es consigna a 
les bases, les persones aspirants obtenen la següent puntuació: 
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DNI ASPIRANT Nom i Cognoms RESULTAT 2n 
EXERCICI 

***5021** RAQUEL RUBIO PALMA NO APTE/A (1,75) 

***5021** MIREIA SANCHEZ PI APTE/A (5,25) 

***5559** HECTOR FERREIRO CORDON NO APTE/A (3,25) 

***1973** SILVIA MARTINEZ CARBONELL NO APTE/A (1,75) 

***8746** JORDI MUÑOZ SOLER NO APTE/A (1,75) 

***4818** HELENA DEL POZO MARRUGAT APTE/A (5,25) 

***3572** FABIÀ DIAZ CORTES NO APTE/A (0,5) 

***6780** CAROLINA PEREZ CHUST NO APTE/A (2) 

 

Les persones aspirants que no han obtingut una qualificació mínima de 5 punts, resten 
exclosos definitivament del procés de selecció. Es procedeix a la correcció del tercer 
exercici de les persones aspirants que han obtingut una puntuació mínima de 5 punts i 
obtenen la següent puntuació: 

 

DNI ASPIRANT Nom i Cognoms RESULTAT 3r 
EXERCICI 

***5021** MIREIA SANCHEZ PI APTE/A (6,25) 

***4818** HELENA DEL POZO MARRUGAT APTE/A (6,25) 

 

La puntuació total de les persones aspirants que han superat la fase d’oposició és la 
següent: 

 

DNI ASPIRANT RESULTAT 1r 
EXERCICI 

RESULTAT 2n 
EXERCICI 

RESULTAT 3r 
EXERCICI 

TOTAL 

***5021** 5,25 5,00 6,25 16,50 

***4818** 5,25 5,25 6,25 16,75 

 

Una vegada finalitzada la fase d’oposició, el Tribunal Qualificador procedeix a valorar 
els mèrits de les persones aspirants que l’han superat, 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 
(màxim 5 punts 

Formació Reglada i  
Compl. (màxim 4 

punts) 

TOTAL 

***5021** 0 0,40 0,40 

***4818** 5 3,50 8.50 
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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 

***5021** 16,50 0,20 16,70 

***4818** 16,75 8,50 20,25 
 

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/les aspirants 
per haver una diferència d’1 punt entre els dos/les dues aspirants que tenen opcions a 
accedir a la plaça convocada, i proposa el nomenament com a funcionari/ària interí/na 
de l’aspirant amb DNI ***8187** com a Tècnic/a Mitjà/ana de Medi Ambient, per ser 
el/la candidat que ha obtingut major puntuació. L’aspirant amb DNI ***5021** que ha 
superat el procés selectiu però no ha estat proposat/da per al nomenament, passarà a 
formar part d’una borsa de treball per tal de cobrir de manera interina les necessitats 
de personal de l’Ajuntament per un període de dos anys, podent-se prorrogar en el cas 
que no s’ha procedit a la constitució d’una nova borsa de treball. 

 

Per la presidència es dóna per finalitzat l’acte i s’aixeca la sessió, essent les 15.45 
hores, i del qual s’estén la present acta del que, com a secretària del tribunal, en dono 
fe. 

 

 

 

Presidenta      Secretària 

Sra. Carme Coll Gaudéns    Sra. Montse Sarrión Arquillo 

 

 

 

 

1r Vocal      2n Vocal 

Sr. Albert Sanz Alvarez    Sr. Josep María López Martín 
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