
  

Ajuntament de Badia del Vallès 

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA 
PROVISIÓ EN PROPIETAT, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA 
PLAÇA DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (BRANCA ECONOMIA) 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS AMB CONSTITUCIÓ DE BORSA DE 
TREBALL  

 

En Badia del Vallès, el dia 2 de juny de 2021, a les 10.30 hores, es reuneixen 
telemàticament, sota la presidència del Sr. Joan Carles Gelabert Canelles, els 
membres titulars designats mitjançant Resolució núm. 2021-0674, de data 26 de maig 
de 2021, per conformar el tribunal qualificador dels exercicis previstos en les bases per 
a la provisió en propietat, mitjançant concurs-oposició lliure, d’una plaça de Tècnic/a 
d’Administració General (Branca Economia), amb constitució de borsa de treball, 
convocada per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de març de 2021. 

Hi assisteixen: 

Presidenta: 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  

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

 Sr. Albert Sobrino Suárez, designat per l’Escola 
d’Administració Pública 

 Sra. Elena Olivera Sánchez, designada per l’Escola 
d’Administració Pública 

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- proves d’aptitud 
– que tindrà lloc el proper dia 15 de juny 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 prova, de conformitat amb les bases, està formada per tres subproves: 
prova tipus test, prova teòrica i prova pràctica. Per a realitzar la prova tipus test el 
tribunal ha determinat que la durada de la prova serà de 45 minuts. La durada de la 
resta de proves està determinada a les pròpies bases de la convocatòria. 
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4. Els/les aspirants realitzaran la prova tipus test. Aquesta serà corregida i per a 
superar-la caldrà obtenir una puntuació mínima de 15 punts. Els/les aspirants que 
hagin superat la prova tipus test, seran convocats a les 10.45 hores del mateix dia per 
a realitzar la prova teòrica i la prova pràctica. La correcció de la prova pràctica restarà 
condicionada a la superació de la prova teòrica.  

5. Amb la publicació de l’acta del resultat de la fase d’oposició, els/les aspirants que 
hagin superat la fase d’oposició disposaran d’un termini de 5 dies hàbils, a comptar a 
l’endemà de la publicació de l’acta, per tal que presentin  els documents acreditatius 
dels mèrits valorables mitjançant instància genèrica de la seu electrònica. 

 

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 11.15 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    Sr. José Manuel Roque Damota 

 

 

 

 

Vocal       Vocal 

Sr. Albert Sobrino Suárez    Sra. Elena Olivera Sánchez 
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