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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 D’ADMINISTRATIU/VA A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
 
A les 10 hores del dia 17 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 d’administratiu/va present a la plantilla de personal 
funcionari de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, quedant constituït com segueix: 
 

PRESIDENTA: 
Mònica Murillo Blasco. Cap del Servei de Serveis Socials i Família  

     
VOCALS: 
(1) Jordi Puertollano Peirats. Tècnic d’Arxiu 
(2) Jordi Espinosa Garcia. Advocat del Departament de Serveis Jurídics 
(3) Robert López Pastrana. Cap de la Unitat d’Anàlisi i Desenvolupament 

 
Actua com a Secretària del tribunal, MªAngels Gonzàlez Morales, Tècnica Auxiliar de 
Selecció i Desenvolupament de Sant Boi de Llobregat. 
 
 
El Tribunal acorda per unanimitat:  
 
 
1r. Constituir el Tribunal Qualificador per a la cobertura d’una plaça d’administratiu/va. 
 
 
2n. . Revisades la instància 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 a la persona aspirant amb NIF 37380803F exempta de realitzar l’exercici 1 
de la prova 2 al haver superat aquests temes de la part general del temari en un 
procés selectiu d’un lloc de treball d’administratiu/va de l’Ajuntament de Sant Boi amb 
número d’expedient N404/2018/000001. 
 
 
4t. Validar i acordar que l’exercici 2 de la prova 2, tindrà una durada de 90 minuts, 
seran exercicis teoricopràctics sobre la part específica del temari.  
Aquest exercici 2 es valorarà sobre 12 punts i les respostes incorrectes no 
descompten. 
La puntuació de l’exercici 1 serà de 4 punts sobre 8 ja que la persona aspirant ha 
quedat exempta. 
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 17 de març de 2022 s’aixeca acta de la sessió i es dóna 
per finalitzada la reunió del Tribunal. 
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Els Vocals 
 
 
 
 

 
1.                2.               3.   
 
 
 
 
 
 
 
La Presidenta          La Secretària   
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