
 

ACTA FINAL 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)  DE
L’AJUNTAMENT  DE  BADIA DEL VALLÈS  AMB  CONSTITUCIÓ  DE  BORSA DE
TREBALL 

Una vegada finalitzada la fase d’oposició, amb la present l’òrgan de selecció, designat
mitjançant la Resolució núm. 2021-0674, de data 26 de maig de 2021, i constituït el dia
2 de juny de 2021, procedeix a publicar la valoració dels mèrits de la documentació
aportada per la persona aspirant que ha superat la fase d’oposició, atenent al recollit a
les bases de la convocatòria.

Efectuada la valoració dels documents acreditatius dels mèrits aportats, el resultat és:

DNI Nom Experiència professional Formació i
perfeccionament 

TOTAL

Administració
Pública

Entitat
Privada

Màsters o
postgraus

Cursos o
seminaris

***6004** ALBERT  VILAJOANA
ESPAÑOL

14 2 1 0,4 17,4

Una vegada efectuades totes les fases del procés de selecció, el resultat TOTAL del
mateix és el següent:

DNI Nom Fase oposició Fase 
concurs

TOTAL

Prova tipus
test

Prova
Teòrica

Prova
Pràctica

Valoració
mèrits

***6004** ALBERT  VILAJOANA
ESPAÑOL

18,75 23 30 17,4 89,15

A  la  vista  dels  resultats  obtinguts,  el  Tribunal  Qualificador  eleva  a  l’Alcaldia  la
puntuació obtinguda per l’únic aspirant que ha superat el procés selectiu i proposa al
Sr. Albert Vilajoana Español per al seu nomenament com a funcionari en pràctiques
per  a  ocupar  la  plaça  de  Tècnic  d’Administració  General  (Branca  Economia),
enquadrada a l’escala d’administració general, subescala tècnica, grup A, subgrup A1,
adscrita als serveis econòmics de l’Ajuntament de Badia del Vallès.

Una  vegada  acabat  aquest  període,  si  l’aspirant  ha  superat  satisfactòriament  el
període de pràctiques, serà nomenat funcionari de carrera per l’òrgan competent. Si no
assoleix el nivell suficient d’integració i eficiència en el lloc de treball objecte del procés
selectiu serà declarat no apte del procés selectiu per resolució d’alcaldia motivada i
suposarà la l’eliminació definitiva de l’aspirant. 
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Al tractar-se d’un únic aspirant que ha superat el procés selectiu, no es pot constituir
borsa de treball.

I  sense més assumptes a  tractar  s’estén la present  acta  amb la conformitat  de la
totalitat dels/de les membres de l’òrgan de selecció.

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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