
 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS  SELECTIU PER A LA
COBERTURA INTERINA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, DEL LLOC
DE TREBALL D’INTERVENTOR/A DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS I
CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL 

En Badia  del  Vallès,  el  dia  16 de juliol  de  2021,  a  les  11.00  hores,  es  reuneixen
telemàticament,  sota  la  presidència  del  Sr.  Joan  Carles  Gelabert  Canelles,  els
membres titulars designats mitjançant Resolució núm. 2021-0922, de data 12 de juliol
de 2021, per conformar el tribunal qualificador dels exercicis previstos en les bases per
a  la  cobertura  interina,  mitjançant  concurs-oposició  lliure,  del  lloc  de  treball
d’Interventor/a,  amb  constitució  de  borsa  de  treball,  convocada  per  Resolució
d’Alcaldia núm. 2021-0684, de data 27 de maig de 2021.

Hi assisteixen:

President: Sr. Joan Carles Gelabert Canelles, designat per la Direcció 
General d’Administració Local 

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

Sra. Miriam Tenas Camps, designada per l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya

Secretària: Sra. Montserrat Sarrión Arquillo, actuarà amb veu però 
sense vot.

El  president  declara  vàlidament  constituït  el  tribunal  per  l’existència  de  quòrum
suficient i s’acorda:

1. Les persones aspirants admeses queden exemptes d’efectuar la prova de català a
l’acreditar que disposen del certificat nivell C de Català, de conformitat amb el que
s’estableix a  les bases de la convocatòria.

2. Convocar a les persones aspirants a la prova de la fase d’oposició que tindrà lloc el
proper  dia  22  de  juliol  de  2021  ,  a  les  9.30  hores  en  la  Sala  de  Plens  de
l’Ajuntament de Badia del Vallès, Av. Burgos, s/n.

3.  Aquesta fase,  de conformitat  amb les bases,  està formada per  dues subproves:
prova teòrica i prova pràctica. Per a realitzar la prova teòrica la seva durada serà de 90
minuts. La durada de la prova pràctica serà determinada pel Tribunal. 

4. Els/les aspirants realitzaran la prova teòrica. Aquesta serà corregida i per a superar-
la caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Els/les aspirants que hagin superat
la prova teòrica, seran convocats 11.30 hores del mateix dia per a realitzar la prova
pràctica. 
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S’adverteix a les persones aspirants que es deixarà un marge de temps de 10 minuts
per a iniciar la primera prova, i posteriorment no s’admetrà la compareixença de cap
persona aspirant que arribi amb posterioritat, els/les quals seran considerats/des com
a no presentats/des i conseqüentment eliminats del procés selectiu.

I  sense  més  assumptes  a  tractar,  per  la  presidència  es  dóna  per  acabat  l’acte  i
s’aixeca la sessió, essent les 11.30 hores, i del qual s’estén la present acta de la que,
com a secretària del procés, en dono fe.

Secretària President

Sra. Montserrat Sarrión Arquillo Sr. Joan Carles Gelabert Canelles 

Vocal Vocal

Sra. Carme Coll Gaudéns Sra. Miriam Tena Camps
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