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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 MIG PRESENT A LA PLANTILLA DE PERSONAL 
FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
 
El de 24 de setembre, es reuneix el Tribunal Qualificador de forma telemàtica per a la 
selecció pel sistema de concurs oposició mitjançant torn de promoció interna, d’una 
plaça de tècnic/a mig present a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat, quedant constituït com segueix: 
 

 
 
PRESIDENT: 
David Coca Alves. Cap del Servei de Ciutat Educadora 

 
VOCALS: 
(1) Sílvia Lombarte Bel. Cap de la Unitat de Promoció Educativa 
(2) Xesco Montañez Zarcero. Responsable de l’Olivera i Projectes d’Educació 
(3) Jordi Espinosa Garcia. Advocat del Departament de Serveis Jurídics 

 
 
 

Actua com a Secretària del tribunal, Ascensión Duran Rico, Tècnica de Recursos 
Humans del Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat. 
 
 
Excusa la seva absència Robert López Pastrana, secretari titular. 
 
El Tribunal acorda per unanimitat:  
 
 
1r. Declarar als candidats/es exempts/es de fer la prova de català per haver acreditat 
el nivell C de català. 
 
 
2n. Validar la proposta de les proves tècniques, corresponents als exercicis I i II 
previstos a les bases, que realitzaran els candidats. Un primer exercici, qüestionari 
tipus test de 40+2 preguntes amb 4 alternatives de resposta (les respostes incorrectes 
no descompten) que realitzarà el candidat no exempt. 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. 
 
I un segon exercici de desenvolupament d’un Cas teoricpràctic amb 2 apartats que 
realitzaran els dos candidats/es. 
 
L‘exercici I tindrà una durada màxima de 45’ minuts i una puntuació màxima de 8 
punts; l’ exercici II  constarà de 2 preguntes i tindrà una durada màxima de 90’ i una 
puntuació màxima de  12 punts (7 punts la pregunta 1 i 5 punts la pregunta 2).  
 

3r. Tornar a reunir-se el dia 28 al finalitzar les proves per a la correcció dels  2 
exercicis. 
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El dia 24 de setembre s’aixeca acta de la sessió a les 12.00 i es dóna per finalitzada la 
reunió del Tribunal.  
 

 
 
 
 
Els Vocals 
 
 
 
 

 
1.         2.       3.    
 
 
 
 
 
 
 
El President          La Secretària    
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