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ANUNCI 

 

Assumpte: Modificació d’un dels membres de l’òrgan de selecció del procés selectiu per cobrir 24 

places d’auxiliar administratiu, grup C2, dues de les quals es reserven a persones amb discapacitat, 

mitjançant concurs-oposició via COT (Consolidació de l´Ocupació Temporal) 

 
Òrgan: Recursos Humans i Organització 

Expedient: 14314/2020 

Per decret 7870/2020, de 20 de novembre del Regidor d´Administració, Bon Govern i Mobilitat de 

l'Ajuntament de Mataró, resolc, : 

 

Relació de fets 

Per decret 5465/2020, de 21 d’agost del Regidor d´Administració, Bon Govern i Mobilitat de l'Ajuntament de 

Mataró, ha nomenat els membres de l’òrgan de selecció dels procés selectiu per concurs-oposició, per cobrir 

24 places d'auxiliar administratiu, grup C2, dues de les quals es reserven a persones amb discapacitat, 

mitjançant accés lliure per via de la consolidació de l'ocupació temporal. 

En data de 22 d’octubre de 2020, el senyor Santiago Solanich Rosingana, que havia estat nomenat vocal de 

l’òrgan de selecció d’aquest procés selectiu, ha presentat escrit de renúncia  

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya el mateix 22 d’octubre, designa a Montserrat Aliberch Goula 

com a vocal titular d’aquest procés selectiu, i en data de 12 de novembre la Sra Aliberch ens comunica la 

seva renúncia.  

En data 16 de novembre, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya  designa a Francesc Calomardo 

Ortiz del Servei de Medi Ambient com a vocal titular d’aquest procés selectiu i el mateix dia aquest ens 

comunica la seva renúncia.  

En data 19 de novembre l’Escola d’Administració Pública de Catalunya designa com a vocal titular pel 

present procés de selectiu, el senyor Rafael Fabregat Vidiella, del Servei de RRHH de la Direcció de Serveis 

del  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 
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  RESOLC,: 

 

Substituir el vocal titular designat per decret 5465/2020, el Sr Santiago Solanich Rosingana pel Sr. Rafael 

Fabregat Vidiella. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció de Serveis. Servei de RRHH, 

designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

 

 

 


