
 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS  SELECTIU PER A LA
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADORS/ES SOCIALS I
EDUCADORS/ES SOCIALS 

En  Badia  del  Vallès,  el  dia  3  de  juny  de  2021,  a  les  12.00  hores,  es  reuneixen
telemàticament,  sota la  presidència  de la  Sra.  Carme Coll  Gaudens,  els  membres
titulars designats mitjançant Resolució núm. 2021-0695, de data 31 de maig de 2021,
per conformar el tribunal qualificador per a la constitució d’una borsa de treball  de
Treballadors/es  Socials  i  Educadors/es  Socials,  de  conformitat  amb  les  bases
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 7 d’abril de 2021. 

Hi assisteixen:

Presidenta: Sra. Carme Coll Gaudéns, Tècnica d’Administració General 
designada per l’Ajuntament de Badia del Vallès. 

Vocals: Sra. Inmaculada López Ruano, Educadora Social 
designada per l’Ajuntament de Badia del Vallès

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

Sra. Antonia Hidalgo Hidalgo, Treballadora Social 
designada per l’Ajuntament de Badia del Vallès. 

Sr. David Borja Blanco, Educador Social designat per 
l’Escola d’Administració Pública

Secretària: Sra. Montserrat Sarrión Arquillo, funcionària de l’Ajuntament
de Badia del Vallès que actuarà amb veu però sense vot.

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

1. Reunir-se per a la valoració dels mèrits aportats per totes les persones aspirants
admeses el dia 8 de juny de 2021 a les 9.30 hores i farà pública l’acta de valoració
dels  mèrits  ordenant  a  les  persones  aspirants  de  major  a  menor  puntuació  i,  de
conformitat  amb  l’establert  en  la  base  setena,  es  convocarà  a  les  20  persones
aspirants millor classificades de cada categoria professional a mantenir una entrevista
personal. En cas d’empat de puntuació passaran a l’entrevista totes aquelles persones
aspirants empatades.
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2. Com que només hi ha una persona aspirant que resta pendent de realitzar la prova
de català, s’ha acordat que un cop valorats els seus mèrits, en el cas que aquesta
persona  aspirant  estigui  dintre  dels  20  millors  aspirants  de  la  seva  categoria
professional, serà convocada per a fer la prova de català.

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

Secretària Presidenta

Sra. Montserrat Sarrión Arquillo Sra. Carme Coll Gaudéns 

Vocal Vocal

Sra. Inmaculada López Ruano Sr. José Manuel Roque Damota

Vocal Vocal

Sra. Antonia Hidalgo Hidalgo Sr. David Borja Blanco
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