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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU PER AL 
NOMENAMENT COM A FUNCIONARI/ÀRIA INTERINA D’UN/A TÈCNIC/A DE MEDI 
AMBIENT I SALUT PÚBLICA I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL  

 

En Badia del Vallès, el dia 3 de març de 2021, a les 12.30 hores, es reuneixen,  sota la 
presidència de la Sra. Carme Coll Gaudéns, els membres titulars designats mitjançant 
Resolució núm. 2021-0110, de data 1 de febrer de 2021, 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 de Medi Ambient i Salut 
Pública 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. Albert Sanz Alvarez, designat per l’Escola 
d’Administració Pública 

 Sr. Josep Maria López Martin, 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, tot seguir, aquest procedeix a deliberar sobre les proves a realitzar en el 
procés selectiu així com el seu desenvolupament.  

Posteriorment acorden convocar als aspirants a la realització de les proves de la fase 
d’oposició, prova de coneixement, del procés de selecció d’acord amb la base 8a.  

Per la qual cosa, el Tribunal acorda: 

Primer.- Convocar als aspirants admesos en el procés de selecció d’un/a tècnic/a de 
Medi Ambient i Salut Pública, que tindrà lloc el proper dia 24 de març de 2021 a les 
9.30 hores, a la Sala Polivalent de l’edifici municipal Antonio Machado, Av. de la 
Costa Blava cantonada c. de Menorca, de Badia del Vallès. 

Segon. Els aspirants que superin el primer exercici seran convocats, acte seguit, a la 
realització del segon i tercer exercici, prova de desenvolupament teòric i prova 
pràctica, que tindran lloc el mateix dia 24 de març. 

La correcció del tercer exercici, la prova pràctica, restarà condicionada a la superació 
del 2n exercici, la prova de desenvolupament. 
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S’adverteix als aspirants que es deixarà un marge de temps de 20 minuts per a iniciar 
la prova, i posteriorment no s’admetrà la compareixença de cap aspirant que arribi 
amb posterioritat, els quals seran considerats com a no presentats i conseqüentment 
eliminats del procés selectiu. 

 

I sense més assumptes a tractar, per la presidència es dóna per acabar l’acte i 
s’aixeca la sessió, essent les 13.30 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. Albert Sanz Alvarez    Sr. Josep María López Martin 
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