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Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat 
 

 

 
 

ACTA DE SESSIÓ 
 

 

Assumpte: Acta de sessió del procés selectiu per cobrir 24 places d’auxiliar administratiu, mitjançant 
concurs-oposició 
Expedient: 14316/2020  
Tipus de sessió Telemàtica 
Data: 17 de maig de 2021 
_________________________________________________________________________ 

 

Ordre del dia 

 
1- L’òrgan es reuneix de forma telemàtica amb quòrum suficient per l’adopció d’acords 
2- Convocatòria de la prova teòrica i primera part de la prova pràctica a les persones que han acreditat 

per motius de força major, COVID, la no assistència a la convocatòria del passat 24 d’abril de 2021 

 
1- L’òrgan es reuneix de forma telemàtica amb quòrum suficient per l’adopció d’acords amb 

la conformitat dels següents membres: 
 

Presidenta: Sra. Eva Higueras Massó, psicòloga del Servei de Desenvolupament i Organització de 
l’Ajuntament de Mataró, Direcció de Recursos Humans i Organització. 

 
Vocals: 
Sra. Victòria Costa Coto, Cap del Servei d´Assessorament, Gestió i Planificació de l’Ajuntament de 
Mataró. 

Sr. Sr/a. Jordi García Patón, Departament d'Interior Institut de Seguretat Pública de Catalunya, membre 
designat per l’Escola d’Administració Pública,  

 
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 del Servei d’Assessorament i Gestió de 

l’Àrea de Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament de Mataró. Designada com a assessora experta en la 

matèria 

 
 

2- Convocatòria de la prova teòrica i primera part de la prova pràctica a les persones que han acreditat per 
motius de força major, COVID, la no assistència a la convocatòria del passat 24 d’abril de 2021 al proper 
dijous 20 de maig de 2021 

 
L’òrgan acorda, una vegada estudiats els justificants de les persones que han acreditat estar confinades per motiu de 
COVID,  la consideració d’aquest fet com un motiu de força major.  
 
Persones que no han aportat l’acreditació corresponent:  
38810381C 
39417364X 
39417363D 
38825431M 
 
Persones convocades pel proper dijous 20 de maig de 2021 a les 11.00 hores a dependències municipals, El carreró 
13, 15 Mataró, Aula de formació. Soterrani 
 
33924158D 
24385266E 
 

Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió 


