
 

ACTA  DEL  TRIBUNAL  QUALIFICADOR  DELS  RESULTATS  DE  LA  FASE
D’OPOSICIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ INTERINA DEL LLOC
DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE JOVENTUT, AMB CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA
DE TREBALL 

En Badia del Vallès, el dia 20 d’octubre de 2021 a les  9.30 hores es reuneixen els
següents membres del Tribunal, designats mitjançant Resolució núm. 2021-1189, de
data 3 de setembre de 2021, de l’esmentada convocatòria: 

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

Vocal: Sra.  Veronica  Granados  Sánchez,  designada  per  l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.

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

Existint  quòrum suficient,  la  Presidenta  declara l’inici  del  segon exercici  de la  fase
d’oposició i el qual consta de dues subproves, les quals són obligatòries i eliminatòries:
qüestionari de coneixements i prova pràctica. Ambdues proves, de conformitat amb les
bases, es qualificaran amb una puntuació compresa entre 0 i 20 punts i la puntuació
mínima per a superar-les és de 10 punts, restant exclosa la persona aspirant que no
obtingui aquesta puntuació.

La prova de coneixement consisteix en respondre un qüestionari de 40 preguntes amb
respostes alternatives relatives al contingut de l’Annex I. Cada resposta correcta es
puntuarà amb 0,5 punts, la incorrecta penalitzarà amb una minoració de 0,125 punts i
les  respostes en blanc no penalitzen.  La durada d’aquesta prova,  determinada pel
propi Tribunal, ha estat de 60 minuts.

La prova pràctica consisteix en resoldre per escrit un o més casos pràctics relacionats
amb les funcions a desenvolupar, definides en la base tercera, i referent al contingut
del temari específic de l’Annex II, amb l’objecte d’avaluar la competència tècnica de la
persona aspirant. La durada d’aquesta prova, determinada pel propi Tribunal, ha estat
de 60 minuts.

A les 9.45 hores, es comença la crida de les persones aspirants convocades i resulta
que compareixen les següents persones:
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DNI NOM i COGNOMS

43566177Z CATERINA VILLA ALVAREZ

20940887P CRISTINA ORTIZ GÜELL

46790221X DERICK LLORENÇ SUETTA MERINO

47727386V LAURA PERNA CASAMITJANA

44181446X NURIA GAMEZ MARIN

S’inicia la primera subprova, el qüestionari de coneixements, a les 10.00 hores i a les
11.10 hores, la segona subprova, la prova pràctica. S’informa a les persones aspirants
que  la  correcció  de  la  segona subprova,  la  prova  pràctica,  restarà  pendent  de  la
superació de la primera, el qüestionari de coneixements.

Finalitzades  ambdues  proves,  el  Tribunal  procedeix  a  la  correcció  de  la  primera
subprova i resulta la següent puntuació:

DNI NOM i COGNOMS Puntuació qüestionari

43566177Z CATERINA VILLA ALVAREZ 11,125

20940887P CRISTINA ORTIZ GÜELL 9,75

46790221X DERICK LLORENÇ SUETTA MERINO 7,5

47727386V LAURA PERNA CASAMITJANA 10,625

44181446X NURIA GAMEZ MARIN 9,25

A  la  vista  dels  resultats  obtinguts,  el  Tribunal,  de  conformitat  amb  les  bases
específiques,  declara  no  aptes  a  les  persones  aspirants  que  no  han  obtingut  la
puntuació mínima de 10 punts i, conseqüentment, resten exclosos del procés selectiu. 

Es procedeix a la correcció de la segona subprova,  la prova pràctica,  de les dues
aspirants  que  han  superat  el  qüestionari  de  coneixements  i  resulta  la  següent
puntuació:

DNI NOM i COGNOMS Puntuació  prova pràctica

43566177Z CATERINA VILLA ALVAREZ 10

47727386V LAURA PERNA CASAMITJANA 5

A  la  vista  dels  resultats  obtinguts,  el  Tribunal,  de  conformitat  amb  les  bases
específiques,  declara  no  aptes a  les  persones  aspirants  que no han  obtingut  una
puntuació mínima de 10 punts.

Finalitzada la fase d’oposició, i de conformitat amb el que es disposa a la base sisena
de les bases específiques de la present  convocatòria,  la documentació acreditativa
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dels mèrits a valorar només l’han d’aportar les persones aspirants que hagin superat la
fase d’oposició durant  els següents 5 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà
de  la  publicació  dels  resultats  de  la  prova,  mitjançant  instància  general
telemàtica.

Els  mèrits  al·legats  s’hauran d’acreditar  tal  i  com s’especifica  a  la  base vuitena.  I
només es tindran en consideració el mèrits realitzats i finalitzats abans de la data de
tancament  del  termini  de  presentació  de  sol·licituds.  Els  mèrits  que  no  s’acreditin
documentalment dins el termini fixat no seran meritats pel Tribunal del procés.

I  sense més assumptes a tractar,  per  la  presidència es  dona per  finalitzat  l’acte i
s’aixeca la sessió essent les 12.45 hores, del qual s’estén la presenta acta de la que,
com a secretària del tribunal, en dono fe.

Secretària Presidenta

Sra. Montserrat Sarrión Arquillo Sra. Carme Coll Gaudens

Vocal

Sra. Veronica Granados Sánchez
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