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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER A LA COBERTURA MITJANÇANT EL 
SISTEMA DE PROMOCIÓ INTERNA DE 3 PLACES DE SOTSINSPECTOR/A DE LA 
POLICIA LOCAL PRESENTS A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
 
 
A les 11:30 hores del dia 5 de febrer del 2021 es reuneix de manera telemàtica el 
Tribunal Qualificador per a la selecció mitjançant el sistema de promoció interna de 3 
places de Sotsinspector/a de la Policia Local presents a la plantilla de personal 
funcionari de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, quedant constituït com segueix: 
 

PRESIDENT: 
 
Albert Vilatarsana Silvestre. Director de l’Àrea de Seguretat Pública 

 
VOCALS: 
 
(1) Manuel Pérez Gallego. Coordinador del Servei de Seguretat Pública 
(2) Carlos Moreno Jurado. Cap del Departament de Protecció de la Legalitat 
(3) Robert López Pastrana. Cap de la Unitat d’Anàlisi i Desenvolupament 
(4) Jordi Espinosa Garcia. Advocat del Departament de Serveis Jurídics 
(5) Sergi Giménez Tévar. Vocal de Direcció General d’Administració de Seguretat 

 
 
Actua com a Secretària del tribunal, MªAngels González Morales, Tècnica Auxiliar de 
Selecció i Desenvolupament del Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat. 
Excusa la seva absència Lluís Funes Ayuso, vocal de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya 
 
 
El Tribunal acorda per unanimitat:  
 
 
1r. Donar com a vàlids els resultats corresponents a la prova 1: avaluació psicotècnica. 
 
 

REGISTRE NIF Prova 1 

2020022400 52461783W Apte/a 

2021000106 36982128Z Apte/a 

2020022366 37329060Z Apte/a 

2020023561 52460871X Apte/a 

 
 
2n. Convocar a les persones que ha superat la prova 1 a la prova 2: avaluació de 
coneixements que tindrà lloc el proper dia 10 de febrer a les 8:30 hores del matí a les 
dependències de la Comissaria de Policia. 
 
 
3r. Validar i acordar que la prova 2: avaluació de coneixements tindrà una durada de 3 
hores i 30 minuts. L’avaluació de la prova serà sobre 20 punts (8 del primer exercici i 
12 del segon) i quedaran eliminats els aspirants que obtinguin una qualificació inferior 
a 10 punts en la suma total dels dos exercicis. 
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L’exercici 1 constarà de 22 preguntes tipus test amb 4 alternatives de resposta sobre 
la part general del temari i serà avaluat sobre 8 punts de la nota final de la prova, a raó 
de 0,4 punts les respostes correctes (les respostes incorrectes no descompten). Les 
preguntes 21 i 22 només seran corregides pel tribunal i tingudes en compte pel resultat 
final en el cas que alguna de les preguntes compreses entre la 1 i la 20 hagi de ser 
descartada atenent a l'acord del tribunal al acceptar i comprovar que existia alguna 
errada en les preguntes anteriors.  
 
L’exercici 2 consisteix en la resolució d’exercicis teoricopràctics sobre la part 
específica del temari i serà avaluat sobre 12 punts. 
 
 
 
4t. Tornar a reunir-se el tribunal en finalitzar l’execució de la prova tècnica, per a la 
seva correcció. 
 
 
 

5è. A les 12:45 hores del dia 5 de febrer del 2021 s’aixeca acta de sessió i es dóna per 
finalitzada la reunió del Tribunal.  
 

 

A 5 de febrer del 2021. 
 
 
Els Vocals 
 
 
 
 
1.             2. 
 
 
 
 
 
 
3.                       4. 
 
 
 
 
 
 
5.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
El President         La Secretària    
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