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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER A LA COBERTURA 
MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ DE DINOU PLACES 
D’ADMINISTRATIU/VA PRESENTS A LA PLANTILLA DE PERSONAL 
FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
 
A les 12:00 hores del dia 18 de novembre, es reuneix el Tribunal Qualificador per a la 
cobertura mitjançant el sistema de concurs-oposició de dinou places d’administratiu/va 
presents a la plantilla de personal funcionari d’aquesta corporació, quedant constituït 
com segueix: 

  
PRESIDENT: 
 
 Robert López Pastrana. Tècnic d’Anàlisi Organitzatiu 

 
VOCALS: 
 

(1) Pepi Chavero Pozo. Advocada del Departament de Serveis Jurídics 
(2) Jordi Puertollano Peirats. Tècnic d’Arxiu 
(3) Sara Vidal Puig. Representant de l'Escola d'Administració Pública de 

Catalunya 
 

Actua com a Secretària del tribunal, Ascen Durán Rico, Tècnica de Recursos 
Humans de l’Ajuntament de Sant Boi. 
 
 

 
El Tribunal acorda per unanimitat:  
 
1r. Validar el contingut de l’informe que resol el recurs d’alçada interposat per la 
candidata amb DNI 46768794L en data 2 de juliol de 2021, contra l’acta d’aquest 
Tribunal de 15 de juny de 2021. 

 
2n. Proposar a l’òrgan competent la desestimació del recurs d’alçada esmentat, en 
base a l’informe emès.  
 
3r. Procedir a entrevistar a partir del candidat/ata nº80 i fins a la finalització de la llista 
de persones que van superar la fase d’oposició i no van obtenir plaça de funcionar/ària 
de carrera tal i com indica el punt 7.3 de les bases del procés. Es realitzarà una nova 
tanda amb els següents 10 candidats/ates (nª80 al nº89) als quals els pertoca segons 
ordre de puntuació amb els mateixos criteris de l’annex 2 de les bases que regula la 
borsa vigent. 
 
4t. A les 13.30 hores del dia 18 de novembre de 2021 s’aixeca acta de la sessió i es 
dóna per finalitzada la reunió del Tribunal. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Sant Boi de Llobregat, a 18 de novembre de 2021 
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Els Vocals 

 
 

 
 

   
1.                2.       3.           
 
 
 
 
 
 

El president         La secretària  
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