
 

ACTA  DE  CONSTITUCIÓ  DEL  TRIBUNAL  QUALIFICADOR  DE  LA
CONVOCATÒRIA PER  A LA SELECCIÓ D’UN/A PROFESSOR/A-TUTOR/A PER
DESENVOLUPAR LES TASQUES DE DOCÈNCIA I TUTORIA DE PROGRAMES DE
FORMACIÓ I  INSERCIÓ (PFI),  EN CARÀCTER DE NOMENAMENT INTERÍ  PER
PROGRAMES, I LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 

En Badia del Vallès, el dia 13 de setembre a les 14 hores es reuneixen telemàticament
els membres designats mitjançant Resolució núm. 2021-1172, de data 1 de setembre
de 2021, per conformar el tribunal qualificador de la convocatòria de referència.

Hi assisteixen:

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

Vocals: Sr. José Manuel Roque Damota, designat per l’Ajuntament 
de Badia del Vallès 

Sra.  Eva  Villarubí  Mármol,  designada  per  l’Escola
d’Administració Pública

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

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

1. De conformitat amb la resolució de data 1 de setembre de 2021 amb la que s’aprova
el  llistat  definitiu  de  les  persones  admeses  i  excloses  del  procés,  les  persones
aspirants admeses queden exemptes d’efectuar la prova de català a l’acreditar que
disposen del certificat nivell C de Català d’acord amb el que s’estableix a les bases  de
la convocatòria. 

2. Per a la correcció de la prova teòria-pràctica, la qual fou aportada pels aspirants en
sobre tancat, de conformitat amb la base setena, el Tribunal disposarà d’un/a assessor
especialista que actuarà amb veu però sense vot que ajudarà a establir uns criteris de
correcció objectius, els quals hauran de ser aprovats pel propi Tribunal.

3. Amb la definició d’aquests criteris, el Tribunal es tornarà a reunir per concretar la
data de l’obertura dels sobres tancats, els quals contenen els projectes dels aspirants,
i  procedirà  a  la  seva  correcció.  Aquesta  data  serà  informada mitjançant  acta  del
Tribunal d’aprovació dels criteris de correcció.
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I  sense  més  assumptes  a  tractar,  per  la  presidència  es  dóna  per  acabat  l’acte  i
s’aixeca la sessió, essent les 14.30 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 Sra. Carme Coll Gaudéns 

Vocal Vocal

Sr. José Manuel Roque Damota Sra. Eva Vilarrubí Mármol
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