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En data 01/09/2021 he aprovat:

ASSUMPTE
Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses per la convocatòria d'una plaça de tècnic/a mig.
Número d'expedient N404-2021-000032

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
Vist que a l'Acord PCG210766 de Junta de Govern Local, celebrada el 6 de juliol de 2021, es van aprovar les bases i
es va obrir la convocatòria per a la cobertura d'una plaça de Tècnic/a Mig, vinculada inicialment a l'àmbit de recursos
humans, present a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament; mitjançant el sistema de promoció interna
concurs-oposició;
Atès que ha finalitzat el període de presentació d'instàncies, i d'acord amb el que preveu l'article 78 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals,
D'acord amb les facultats i les competències conferides legalment pel/s decret/s número AALB190021 de data
02/07/2019 publicat/s al Butlletí Oficial de la Província de 18/07/2019 , sobre delegació de competències a aquest
ponent per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,
D'acord amb l'establert pels decrets de delegació de competències i per l'article 10 de la Llei 40/2015, d'octubre, de
règim jurídic del sector públic, en cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular de la delegació, i de les
persones titulars de les tinences d’alcaldia per ordre de nomenament, les atribucions són exercides per Juan Antonio
Tamayo Fernández, 3r Tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

RESOLC
Primer.- Aprovar la relació de persones admeses i excloses per a la cobertura d'una plaça de Tècnic/a Mig,
vinculada inicialment a l'àmbit de recursos humans, present a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament;
mitjançant el sistema de promoció interna concurs-oposició;
PERSONES ADMESES:
NIF: 35082902J, exempt/a de català

PERSONES EXCLOSES:
Cap
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Segon.- Aprovar la designació nominal dels membres del tribunal i dels respectius suplents i comunicar als membres
que el tribunal es constituirà el 5 de novembre de 2021 a les 10 hores de manera telemàtica.
President Titular: Marta Nicolau Torres
Presidenta Suplent:: Salvador Jiménez Lozano
Vocal Titular 1a: Xavier Luengo Paredes
Vocal Suplent 1a: Joan Balcells Soriguera
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Vocal Titular 2a: Ascensión Durán Rico
Vocal Suplent 2n: Llorenç Fernández Matamoros
Vocal Titular 3a: Pepi Chavero Pozo
Vocal Suplent 3r: Jordi Espinosa García
Secretària Titular: Robert López Pastrana
Secretària Suplent: MªAngels González Morales
Tercer.- Comunicar a totes les persones candidates admeses que les proves es realitzaran el dia 8 de novembre de
2021 a les 10 hores a les dependències de l'Ajuntament.
Prova 1: Avaluació de català, exempt/a
Prova 2: Avaluació de coneixements: Exercici I i Exercici II, dia 8 de novembre a les 10 hores.
Quart.- Publicar aquest acord i la llista de persones admeses i excloses al tauler d'anuncis de la corporació i al web
municipal, indicant que les persones candidates disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de
l'endemà de la publicació al tauler d'anuncis, per a subsanacions i possibles reclamacions. No obstant això,
l'esmentada publicació pot ser substituïda per qualsevol dels sistemes de notificació o comunicació que estableix la
Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Cinquè.- El llistat provisional de persones admeses i excloses esdevindrà definitiu si en el transcurs del termini indicat
no s'han interposat reclamacions.

Signat electrònicament:
Juan Antonio Tamayo Fernández
3r Tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Aquest document pot ser comprovat amb l'original emès per l'Ajuntament a la següent direcció https://seu.santboi.cat/validacion, amb el codi CSV 14154575271006304473

2/2

