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DECRET
Assumpte: Llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per cobrir 1 plaça de
tècnic/a mitjà/ana, de l’escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe comeses
especials, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs oposició de promoció interna.
Òrgan: Direcció de Recursos Humans i Organització
Expedient: 2020/000043309

Relació de fets
Per decret del Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat número 6808, de 22 d’octubre de
2020, l’Ajuntament va acordar aprovar les bases específiques i obrir convocatòria del procés selectiu per
cobrir 1 plaça de tècnic/a mitjà/ana, de l’escala d'administració especial, subescala de serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs oposició de promoció
interna.
El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest procés va finalitzar el dia 30 de novembre
de 2020.

Fonaments de dret
D'acord amb les atribucions que assenyala l'art. 55 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aproven el
Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals i demés disposicions concordants,
En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 9 de juliol de 2020, núm.
4705/2020,

RESOLC

1. APROVAR la següent llista de persones admeses i excloses per participar en el procés selectiu:
Persones admeses
1

Cognom1

Cognom2

Nom

Prova Català

Prova Castellà

Belmonte

Chamorro

Diego

Exempt/a

Exempt/a

Persones excloses
Cap

2. ELEVAR a definitiva aquesta llista provisional, sense necessitat de nova publicació, si en el termini de
10 dies hàbils, a partir de l’endemà de la data en què es publiqui l’anunci d’aquest acord a la pàgina web
municipal no es presenta cap esmena o si, malgrat haver al·legacions, aquestes no resultessin admeses.
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3. NOMENAR les següents persones com a membres de l’òrgan de selecció:
Presidenta:
Suplent:
Vocal 1:
Suplent:
Vocal 2:
Suplent:
Vocal 3:
Suplent:
Vocal 4:
Suplent:
Secretària:
Suplent:

Sra. Susana Ramos Martín, psicòloga de Recursos Humans
Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga de Recursos Humans
Sr. Joan Pau Magro Muñoz, cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions
Sr. Joan Masdeu Jurnet, cap de la Secció d'Informació de Base
Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, tècnica d’organització i qualitat de la Direcció de
Recursos Humans i Organització.
Sra. Carme Cañizares Bruguera, tècnica de suport especialitzat de la Direcció de Recursos
Humans i Organització.
Sra. Anna Pérez Pol, de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, designada per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Sr. Joan Carles Batalla Edo, de la Diputació de Barcelona, designat per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Sra. Anna Rams Grau, cap del Departament d’Atenció Ciutadana, de l’Ajuntament de
Badalona.
Sra. Carme Alsina Moya, tècnica mitjana d’Atenció Ciutadana, ,de l’Ajuntament de
Badalona
Sra. Neus Laje Martín, administrativa del Servei de Gestió i Atenció a les Persones
Sra. Verónica García Guerra, administrativa del Servei de Gestió i Atenció a les Persones

4. DESIGNAR les següents persones com a:
Assessors: Sr. Francesc Torrejón Comino, director de Recursos Humans i Organització.
Observador/a: Sra. Teresa Fité Girves, com a titular, i la Sra. Assumpta Triadó Aymerich com a suplent,
designades per la Junta de Personal de la corporació.
L’observadora podrà estar present en totes les proves o exercicis i a totes les sessions dels òrgans
tècnics de selecció actua amb veu però sense vot.

5. CONVOCAR l’òrgan de selecció per a la seva constitució el proper dilluns 21 de desembre de 2020, a
les 9 hores, a la sala de formació de El Carreró, 13-15, planta -1, de Mataró. La reunió es convoca també
en format híbrid, per facilitar la participació de totes les persones convocades, enviant l’enllaç de l’accés
telemàtica per correu electrònic.

6. CONVOCAR l’òrgan de selecció i la persona admesa, a la realització de l’exposició i defensa del
projecte de gestió de la prova teòric-pràctica d’acord amb la descripció, puntuació i temari que es fa
constar a les bases específiques que regulen aquest procés selectiu, i a l’acta de constitució d’aquest
tribunal:
Dia:
Lloc:
Hores:

Dimarts, 12 de gener de 2021
Centre Cívic Cabot i Barba, Plaça Miquel Biada, 5, 08301 Mataró, Barcelona
9:30h
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Per poder accedir a la realització de la prova, la persona convocada haurà d’acreditar la seva identitat
mitjançant la presentació d’un dels documents originals següents: DNI, Passaport o Carnet de
Conduir.

7. PUBLICAR anunci de la present resolució a la pàgina web municipal i a la resta de mitjans habituals de
difusió, per a general coneixement.

Juan Carlos Jerez Antequera
Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat
Mataró, en data de la signatura electrònica
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