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Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat  

DILIGÈNCIA 

 

Direcció de Recursos Humans i Organització 
Servei de Desenvolupament i Organització 1 

 

Assumpte: Diligència llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu per cobrir 1 

plaça d’intendent, subgrup A1, de l’escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe 

policia local i els seus vigilants, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs oposició d’accés 

lliure. 

Òrgan: Direcció de Recursos Humans i Organització 

Expedient: 2020/000010785 

 

Per decret del Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat número 5207/2020, de 30 de juliol 

de 2020, es va resoldre aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses per participar en el 

procés per cobrir una plaça d’intendent, subgrup A1, de l’escala d'administració especial, subescala de 

serveis especials, classe policia local i els seus vigilants, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant 

concurs oposició d’accés lliure. 

 

Aquesta llista provisional es va publicar el mateix dia 30 de juliol de 2020. 

 

Atès que en el termini de 10 dies des de la seva publicació no hi han hagut al·legacions que facin variar la 

mateixa, la llista de persones admeses i excloses per participar en el citat procés selectiu s’eleva a 

definitiva, sense necessitat de nova publicació. 

 

Així doncs, el termini de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de la llista 

definitiva de persones admeses i excloses a la web municipal, previst a l’apartat 8.1.3. de les bases 

especifiques del procés selectiu, per a la presentació del projecte de gestió s’obre entre els dies 15 

d’agost de 2020 fins el 14 de setembre de 2020, ambdós inclosos. 

 

Informar a les persones aspirants que l’enllaç sobre l’organigrama de la Policia Local de Mataró posat a 

disposició en la llista provisional de persones admeses i excloses, presentava un problema, motiu pel qual 

els proposem aquest altre enllaç: 

https://serveisweb.mataro.cat/componentsajmmat/tags/organigrama/jsp/ECOTree2.jsp?reqCode=recarreg

arOrganigrama&tipus=0&dboidpare=1325 

 

Susana Ramos Martín 

Psicòloga de Recursos Humans 

 

Mataró, en data de la signatura electrònica 


