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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER A LA SELECCIÓ PEL SISTEMA DE 
CONCURS OPOSICIÓ MITJANÇANT TORN DE PROMOCIÓ INTERNA, D’UNA 
PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR PRESENT A LA PLANTILLA DE PERSONAL 
FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
 
A les 10 hores del dia 4 de març, es reuneix de manera telemàtica el Tribunal 
Qualificador per a la selecció pel sistema de concurs oposició mitjançant torn de 
promoció interna, d’una plaça de tècnic/a superior present a la plantilla de personal 
funcionari de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, quedant constituït com segueix: 
 

PRESIDENTA: 
Estrella Argüelles Busto. Directora de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials i Ciutat 
Educadora  

     
VOCALS: 
(1) Petri Maldonado Barroso. Cap del Servei d’Igualtat d’Oportunitats i Cohesió 

Social 
(2) Marta Nicolau Torres. Cap del Servei de Recursos Humans 
(3) Jordi Espinosa Garcia. Advocat del Departament de Serveis Jurídics 

 
Actua com a Secretari del tribunal, Robert López Pastrana, Cap de la Unitat d’Anàlisi i 
Desenvolupament de Sant Boi de Llobregat. 
 
 
El Tribunal acorda per unanimitat:  
 
 
1r. Constituir el Tribunal Qualificador per a la cobertura d’una plaça de tècnic/a 
superior. 
 
 
2n. . Revisades les instàncies de la persona aspirant es comprova que ha sol·licitat la 
convalidació dels temes de l’exercici I de la prova 2 Avaluació de coneixements. 
 
 
3r. Declarar al candidat/a amb NIF 52462823F exempt/a de realitzar els temes 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15 i 17, al haver superat aquests temes de la part general del 
temari en un procés selectiu de tècnic/a mig de l’Ajuntament de Sant Boi i amb número 
d’expedient N404/2016/000014, quedant pendent d’examinar-se de la resta de temes 
de l’exercici I. 
 
 
4t. Validar i acordar que la prova 2: avaluació de coneixements, corresponents als 
exercicis I i II previstos a les bases,.tindrà una durada de 3 hores. L’avaluació de la 
prova serà sobre 20 punts (8 del primer exercici i 12 del segon). 
 
Un primer exercici, qüestionari tipus test de 40+2 preguntes amb 4 alternatives de 
resposta on les respostes incorrectes no descompten. Les preguntes 41 i 42 només 
seran corregides pel tribunal i tingudes en compte pel resultat final en el cas de que 
alguna de les preguntes compreses entre la 1 i la 40 hagi de ser descartada atenent a 
l’acord del tribunal d’acceptar i comprovar alguna errada en les preguntes anteriors. 
 
Un segon exercici teoricopràctic sobre la part específica del temari.  
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Per superar aquesta prova 2 (exercicis I i II) caldrà un mínim de 10 punts. 
 
 
5è. Tornar a reunir el Tribunal per a la correcció de la prova 2. 
 
 
6è. A les 10:30 hores del dia 4 de març de 2022 s’aixeca acta de la sessió i es dóna 
per finalitzada la reunió del Tribunal. 

 
 
 
 
 
Els Vocals 
 
 
 
 

 
1.                2.               3    
 
 
 
 
 
 
 
La Presidenta          El Secretari     
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