Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

ACTA DE SESSIÓ
PROCÉS: Convocatòria de 3 places d’auxiliar tècnic inspector, grup C2, per concurs oposició d’accés lliure,
via consolidació de l’ocupació temporal (COT)
EXPEDIENT: 2020/000042876
ASSUMPTES: Constitució i sessió de l’òrgan de selecció.
Data: 12 de març de 2021.
Hora inici: 10.00 hores.
Tipus de sessió: Telemàtica
Lloc: Plataforma Zoom – Sala 2 Selecció
ORDRE DEL DIA:
1. Constitució de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.
2. Acord d’aspectes relacionats amb el temari.

1. Constitució de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.

Es constitueix l’òrgan de selecció designat per les bases, amb l’assistència de la totalitat dels seus membres,
obtenint el quòrum suficient per la presa de decisions:
Presidenta: Sra. Julia Ortega Ramos, psicòloga del Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció
de Recursos Humans de l’Ajuntament de Mataró.
Vocals:
Vocal 1: Sr. Joaquim Sendra Vicens, cap de secció d’Inspecció i Enllumenats Públics del Servei d’Espais Públics de l’Ajuntament de Mataró.
Vocal 2: Sr. Xavier Obradors Guerrero, cap de secció de Llicències i disciplina d’obres del Servei de Llicències d’Obres i Activitats de l’Ajuntament de Mataró.
Vocal 3: Sr. Cristian Jiménez Madueño, Servei de la Policia Local de l’Ajuntament del Masnou.
Vocal 4: Sra. Laia Sánchez Costa, Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació, DG Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Generalitat de Catalunya.
Secretària: Sra. Verònica Garcia Guerra, administrativa de la Direcció de Recursos Humans i Organització
de l’Ajuntament de Mataró.
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Assessora: senyora Victòria Perales Martínez, Tècnica de suport especialitzat del Servei de desenvolupament
i organització de l’Ajuntament de Mataró.
Observador: excusa la seva absència el senyor Manuel Lizcano Amores, representant de la Junta de Personal de l’Ajuntament de Mataró.

2. Acords d’aspectes relacionats amb el temari.
Atès les consultes rebudes sobre l’abast del tema 2, El Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), i
un cop revisat el contingut del mateix, aquest Òrgan de selecció estableix que són d’aplicació els apartats
“Disposicions preliminars” i “Títol 2”, quedant la resta d’apartats de la norma fora de temari.

I sense més assumptes a tractar, a les 10.20 hores finalitza la sessió de l’Òrgan i es signa aquesta acta amb
la conformitat de la totalitat dels seus membres.
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