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www.mataro.cat

ACTA DE CONSTITUCIÓ
Assumpte: Acta de constitució del procés selectiu per cobrir 24 places d’auxiliar administratiu,
grup C2, set de les quals es reserven a persones amb discapacitat, mitjançant concurs-oposició
ordinàries
Expedient: 14316/2020
Tipus de sessió: Telemàtica
Data: Dimecres 9 de desembre de 2020
Hora inici i finalització: 9.30 hores a 10.20 hores
Ordre del dia
1- Constitució de l’òrgan amb el quòrum suficient per adopció d’acords
2- Acord sobre la modificació de les dates de les proves
3- Adopció sobre acords relatius a la prova
____________________________________________________________________________________
1- Es constitueix l’òrgan de selecció amb el quòrum suficient per l’adopció d’acords.
Presidenta: Sra. Eva Higueras Massó, psicòloga del Servei de Desenvolupament i Organització de
l’Ajuntament de Mataró, Direcció de Recursos Humans i Organització.
Vocals:
Sr. Miquel Sallés Puig Ajuntament de Canovelles. Secretaria Ajuntament, Canovelles, designat per
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Sra. Victòria Costa Coto, Cap del Servei d´Assessorament, Gestió i Planificació de
l’Ajuntament de Mataró.
Secretària: Sra. Ana Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació. Servei de
Desenvolupament i Organització, Direcció de Recursos Humans i Organització.
La Sra. Montserrat Suari Clot. Responsable gestió administrativa de l’Ajuntament de Mataró.
Designada com a assessora experta en la matèria
La Sra. Assumpta Triadó Aymeric membre de la Junta de Personal Funcionari de l’Ajuntament de
Mataró.
Excusa la seva absència el Sr. Estanislao Arman Sáez Ajuntament de Montornès del Vallès

2. Acord sobre la modificació de la data de la prova tipus test i la primera part de la prova
pràctica per raó de les mesures preventives adoptades pel COVID.
En atenció a l'actual situació sanitària, així com a la seva previsible evolució en les properes
setmanes i mesos, s’ha decidit que no es portin a terme proves selectives presencials en el cas de
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processos de concurrència massiva com aquest. Per tant ens veiem obligats a posposar la prova
programada pel dia 30 de gener de 2021.
Dia de realització de la prova tipus test i la primera prova pràctica: 24 d’abril de 2021, a les 9 hores,
a dependències municipals de l’Ajuntament de Mataró. Quan s’acosti la data de la convocatòria
tenint en compte les mesures adoptades a raó de la COVID, s’informarà dels diferents
emplaçaments; La publicació es farà a la pàgina web.
3. Adopció sobre els acords relatius a la prova
L’òrgan acorda que a la primera part de la prova pràctica a més dels coneixements
demostrats, es valorarà l’estil de redacció i les següents competències professionals:
- Anàlisi i resolució de problemes
- Planificació i organització
- Orientació a la ciutadania

Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió
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