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 DILIGÈNCIA 
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PROCÉS: Convocatòria validació de la declaració de requisits i mèrits del procés selectiu per cobrir 2 places 

de peó, grup AP, de la plantilla de personal laboral, mitjançant concurs oposició d’accés lliure. 

Expedient: 2019/23888 
 

 

En data 22 d’abril de 2020 es va publicar l’acta de sessió del procés selectiu per cobrir 3 places de peó, 

grup AP, de la plantilla de personal laboral, concurs oposició d’accés lliure.  

 

L’Òrgan de selecció va fer constar que el termini per presentar els mèrits seria obert i informat un cop 

s’alcès l’estat d’alarma que havia decretat el Govern de l’Estat.  

 

Atès que l’estat d’alarma ja no està vigent, es fa avinent a les persones participants del procés, que totes 

aquelles que han superat les proves han de realitzar la declaració responsable de mèrits per via telemàtica 

(OVAC), d’acord amb l’apartat 6 de les bases específiques que regulen aquest procés de selecció.  

 

El termini per fer aquest tràmit, serà des del proper dia 13 de juliol de 2020 i fins el 17 de juliol 
de 2020, a les 23.59 hores, al web municipal de l’Ajuntament de Mataró.  
 
 

La direcció de Recursos Humans i Organització posarà a l’abast de totes les persones candidates que ho 

sol·licitin, l’assessorament necessari per portar a terme aquesta part del procés. No obstant això, i amb 

independència del moment en què s’hagin de mostrar els documents, cal tenir present que la data màxima 

d’obtenció dels requisits i mèrits és el darrer dia de presentació de sol·licituds. (23 de setembre de 2019). 

 
Les persones que han de declarar requisits i mèrits, atenent al resultat de la fase d’oposició, 
són les que corresponen als següents números de registre: 
 
 

NÚM 
REGISTRE  

NÚM 
REGISTRE  

NÚM 
REGISTRE  

NÚM 
REGISTRE  

NÚM 
REGISTRE 

1639  1898  2115  2261  2694 

1664  1921  2169  2284  2708 

1760  1975  2175  2432  2743 

1779  1987  2219  2495   
1828  2085  2246  2684   

 
 

 I perquè així consti signo aquesta diligència,  


