
 

ACTA FINAL DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA
COBERTURA INTERINA DE LA PLAÇA DE TRESORER/A DE L’AJUNTAMENT DE
BADIA  DEL  VALLÈS,  MITJANÇANT  CONCURS  OPOSICIÓ  LLIURE,  AMB
CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL 

En Badia del Vallès, el dia 27 de setembre de 2021, a les 9.15 hores, es reuneixen els
següents membres del  Tribunal de l’esmentada cobertura per a la realització de la
prova teòrica i pràctica de la fase d’oposició.

Hi assisteixen:

President/a: Sr. Joan Carles Gelabert Canelles, designat per la 
Direcció General d’Administració Local 

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

Sr.  Jordi  Manau  Terrés,  designat  per  l’Escola
d’Administració Pública

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

Existint el quòrum suficient, a les 9.30 hores el President declara l’inici de la prova
teòrica de la fase d’oposició que consisteix en desenvolupar, durant un període de 90
minuts,  cinc  preguntes relacionades amb el  temari  adjunt  a  l’Annex  de les  bases.
Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts.

Per a realitzar aquesta prova, compareixen les següents persones aspirants:

DNI Nom i Cognoms

***5444** SLIMANE FARSSAD HAMDAOUI

Les persones que no s’han presentat per a realitzar aquesta prova resten excloses del
procés selectiu.

Finalitzada  la  prova,  el  Tribunal  inicia  la  correcció.  De  conformitat  amb  el  que
s’estableix  a  les  bases,  per  superar  aquesta  prova  caldrà  obtenir  una  puntuació
mínima  de  5  punts.  Restaran  exclosos  els  aspirants  que  no  obtinguin  aquesta
puntuació.

Després de la correcció resulta la següent puntuació:

DNI Nom i Cognoms Puntuació prova teòrica

***5444** SLIMANE FARSSAD HAMDAOUI 5

A les 11.15 hores s’inicia la prova pràctica de la fase d’oposició que consisteix en
respondre per escrit, en el termini màxim determinat pels membres del Tribunal (60
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minuts) , algunes qüestions i/o en resoldre algun cas relacionat directament amb les
funcions a desenvolupar, a fi i efectes d’avaluar la competència tècnica de la persona
candidata. Per a realitzar aquesta prova s’ha permès consultar textos legals, així com
utilitzar màquines de calcular estàndard i científiques, però que no siguin programables
ni financeres.

Un cop finalitzada, el Tribunal comença la seva correcció. De conformitat amb el que
s’estableix  a  les  bases,  per  superar  aquesta  prova  caldrà  obtenir  una  puntuació
mínima  de  5  punts.  Restaran  exclosos  els  aspirants  que  no  obtinguin  aquesta
puntuació. 

Després de la correcció resulta la següent puntuació:

DNI Nom i Cognoms Puntuació prova
pràctica

***5444** SLIMANE FARSSAD HAMDAOUI 5

Finalitzada la fase d’oposició, el Tribunal procedeix a la valoració dels mèrits de la fase
de concurs de les persones aspirants que han superat la fase d’oposició, atenent al
recollit a les bases de la convocatòria. Efectuada aquesta valoració, d’acord amb els
documents acreditatius del mèrits aportats per les persones aspirants, el resultat és el
següent:

DNI Experiència professional Formació i 
Perfeccionament

TOTAL

Serveis Prestats
Administració

Local Tresorer/a

Serveis prestats
Administració

Local o en altres
grup A1

Màster i/o
postgraus
relacionats

llocs de treball

Cursos i/o
seminaris

***5444** 0 0 0 0 0

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

DNI Nom i Cognoms Fase Oposició Fase Concurs TOTAL

Prova
Teòrica

Prova
Pràctica

Valoració mèrits

***5444** SLIMANE FARSSAD HAMDAOUI 5 5 0 10

A la  vista  dels  resultats  obtinguts,  el  Tribunal  Qualificador  eleva  a  l’Alcaldia  la
puntuació obtinguda per l’únic aspirant que s’ha presentat, i que ha superat el procés
selectiu, i proposa que emeti resolució formulant la proposta de nomenament del/de la
Sr./a Slimane Farssad Hamdaoui a la Direcció General  d'Administració Local  de la
Generalitat  de  Catalunya  per  proveir  interinament  el  lloc  de  treball  de  Tresoreria,
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reservat  a  personal  funcionari  d’administració  local  amb  habilitació  de  caràcter
nacional de la subescala Intervenció-Tresoreria, categoria entrada, classe segona, i
confeccionar la borsa de treball per ordre de puntuació obtinguda.

Al  tractar-se  d’un  únic  aspirant,  no  es  pot  constituir  borsa  de  treball  tal  i  com
disposaven les bases de la convocatòria.

I  sense  més  assumptes  a  tractar,  per  la  presidència  es  dona  per  acabat  l’acte  i
s’aixeca la sessió, essent les 13.30 hores i del qual s’estén la present acta signada per
tots els membres del Tribunal, de la que com a secretària del procés en dono fe.

Secretària titular President titular

Sra. Montserrat Sarrión Arquillo Sr. Joan Carles Gelabert Canelles 

Vocal suplent Vocal titular

Sra. José Manuel Roque Damota Sr. Jordi Manau Terrés
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