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Ajuntament de Mataró 

La Riera, 48 
www.mataro.cat  

 ACTA FINAL III 
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PROCÉS: Convocatòria de 10 places d’oficial 1ª diverses especialitats, grup C1, per concurs oposició 

d’accés lliure.  

EXPEDIENT: 2021/000003108 

ASSUMPTE: Renúncia presa de possessió. Acord declaració plaça deserta.  

 

 

Data: 28 de juny de 2022. 

Hora inici: 13:50 hores 

Tipus de sessió: virtual (acord telemàtic) 

 
ORDRE DEL DIA:  

1. Quòrum d’òrgan 

2. Renúncia i acord declaración plaça deserta 

 

1. Quòrum d’òrgan 

Acorden la publicació d’aquesta acta, amb quòrum suficient, els següents membres de l’Òrgan:  
 
Presidenta: Sra. Ana Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna de l’Oficina Tècnica 
de la Direcció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Vocals: 
 

Vocal 1: Sr. Joaquim Sendra Vicens , cap de secció d’Inspecció i enllumenat Públic, del Servei d’Espais 

Públics , Direcció Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic de la Corporació.  

Vocal 2 (suplent): Sra. Anna Guitart Jiménez, Tècnica de la secció de Jardineria, del Servei d’Espais 

Públics, Direcció Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic de la Corporació. 

Vocal 3: excusa la seva absència Sr. Héctor Andino Pol, tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de Sant 

Andreu de Llavaneres.  

Vocal 4: Sr. Miguel Angel Elcacho Colomé, responsable d’avaluació de la gestió de la Direcció General 

d´Industrial de la Generalitat de Catalunya. 

 

Secretària: Sra. Neus Laje Martín, administrativa de la Direcció de Recursos Humans i Organització de 
l’Ajuntament de Mataró. 

 

Assessora: Sra. Eva Mota Perellón, cap de Secció d’oficis i serveis del Servei d’Espais Públics i Sra. 
Victòria Perales Martínez tècnica de suport especialitzat de l’Oficina Tècnica de la Direcció de Recursos 
Humans i Organització. 
 
Observador/a: excusa la seva absència el/la representant del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de 

Mataró.  
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2. Renúncia i acord declaració plaça deserta 

 

En data 3 de juny de 2022 l’Òrgan de selecció va publicar l’acta final d’aquest procés selectiu 

proposant ser contractats com a personal fix, oficial de primera per l’especialitat de paleteria als 

senyors Jorge Plana Campos i José Luis Rodríguez Montes.  

 

La persona aspirant José Luis Rodríguez Montes va presentar renúncia voluntària a prendre 

possessió de la plaça d’oficial 1ª d’especialitat paleteria, d’acord amb el registre electrònic E-

08121-2022-034114 de 15 de juny de 2022, presentat davant de l’Ajuntament de Mataró.  

 

L’òrgan de selecció per diligència de data 16 de juny de 2022 va proposar a la següent persona 

en ordre de puntuació, per ser contractada com a personal laboral fix, oficial de primera, 

especialitat de paleteria, senyor Francesc Clariana Martorell.   

 

La persona aspirant, Francesc Clariana Martorell ha presentat renúncia voluntària a prendre 

possessió de la plaça d’oficial 1a especialitat paleteria, d’acord amb el registre electrònic E-

08121-2022-035642 de 25 de juny de 2022, presentat davant aquesta Corporació.  

 

L’Òrgan de selecció informa que no es disposa de cap altra persona que hagi superat el procés 

selectiu de concurs-oposició pe l’especialitat de paleteria motiu pel qual la plaça 2041 queda 

deserta.   

 

 
 
 
I per a que així consti s’aixeca aquesta acta en data de la signatura electrònica,  

 

 


