Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

ANUNCI
Assumpte: Ampliació convocatòria i aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses per
participar en els processos de promoció interna a administratiu/va i auxiliar administratiu/va, de la plantilla de
personal funcionari.
Òrgan: Recursos Humans
Expedient: 746/18 - 2019/000002040

Per decret 2163/2019, de 29 de març, el regidor delegat de serveis centrals, seguretat i bon govern, ha resolt
el següent:
Primer.- Ampliar la convocatòria de dues places d’auxiliar administratiu/va, a tres.
Segon.- Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses, annexa a aquesta resolució, per
participar als processos selectius de 3 places d’auxiliar administratiu/va, codis de plantilla número 31100,
31101 i 3941 i 8 d’administratiu/va, codis de plantilla número 135, 2358, 466, 317, 2361, 121, 31098 i 31097,
vacants a la plantilla de personal funcionari.
Tercer.- Elevar-la a definitiva, sense necessitat de nova publicació, si en el termini de 10 dies naturals, a
partir de l’endemà de la data en què es publica aquesta resolució a la pàgina web municipal, no s’esmena
cap dels motius d’exclusió, ni es presenten al•legacions o bé si aquestes són desestimades.
Quart.-Advertir les persones presentades que si en qualsevol moment del procés selectiu, es detectes que
alguna persona no compleix els requisits de participació, o bé que aquests s’han complert fora de termini,
el/la candidat/a seria declarat/da exclos/a, perdent tots els drets inherents a la convocatòria.
Cinquè.- Nomenar les següents persones com a membres de l’òrgan de selecció:
Titulars:
Presidenta: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del servei de desenvolupament i organització de l’Ajuntament
de Mataró.
Vocal 1: Sra. Anna Mònica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació del servei de desenvolupament i
organització de l’Ajuntament de Mataró.
Vocal 2: Sr. Rafael González López, cap de secció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Blanes.
Vocal 3: Sr. Alberto Pascual Illescas, designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, de
l’Ajuntament de Premià de Mar.
Secretària: Sra. Alba López Tamboleo, administrativa del servei de gestió i atenció a les persones i
l’Ajuntament de Mataró.
Suplents:
Presidenta: Sra. Eva Higueras Massó, psicòloga del servei de desenvolupament i organització de
l’Ajuntament de Mataró.
Vocal 1: Sra. Eva Sans Pérez, tècnica de formació i comunicació del servei de desenvolupament i
organització de l’Ajuntament de Mataró;
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Vocal 2: Sr. Ramón Francisco González Castillo, designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya,
de l’Ajuntament de Premià de Mar.
Vocal 3: Sra. Mercè Alcayna Alarcón, administrativa de l’Ajuntament de Parets del Vallès.
Secretària: Sra. Montserrat Terradas Juncà, administrativa del servei de gestió i atenció a les persones.
Sisè.- Convocar les persones aspirants per a la realització del curs selectiu, que començarà el proper dia 2
d’abril, a les 16 hores, al Centre Cívic Pla d’en Boet, carrer Juan Sebastián Elcano, 6, d’acord amb el
calendari que es lliurarà a les persones candidates mitjançant correu electrònic.
Setè.- Convocar l’òrgan de selecció per a la seva constitució el proper dia 29 d’abril a les 13 hores, a la sala
de formació de El Carreró, 13-15, planta -1, de Mataró, a fi d’acordar aspectes de la fas d’oposició i de
realitzar la valoració de mèrits de les persones presentades.
Vuitè.- Publicar la present resolució a la pàgina web municipal i a la resta de mitjans habituals de difusió, per
a general coneixement.

CONCURS OPOSICIÓ 8 PLACES D’ADMINISTRATIU/IVA, NOMENAMENT DE FUNCIONÀRI/ÀRIA DE
CARRERA, MODALITAT PROMOCIÓ INTERNA
PERSONES ADMESES

NOM
Enric
Marina
Maria Joana
Beatriz
Albert
M. DEL MAR
Sonia
Victòria
Anna
Marta
José Luis

COGNOM 1
Francès
López
Garcia
González
Cot
HORMIGO
Palma
Ramos
Viadé
Obón
Garcia

COGNOM 2
Soler
Martínez
Carreño
Campañon
Villora
CARO
Noguera
Ramos
Muntal
Bayod
Castellano

PERSONES EXCLOSES

Roberto

Naharro

Fernández

Motiu: no compleix amb el requisit de ser personal funcionari de carrera o laboral fix de l’Ajuntament de
Mataró. Per sol·licitar la devolució de la taxa, pot enviar un correu electrònic amb un número de compte a:
seleccio@ajmataro.cat
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CONCURS OPOSICIÓ 3 PLACES D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA, NOMENAMENT DE
FUNCIONÀRI/ÀRIA DE CARRERA, MODALITAT PROMOCIÓ INTERNA

PERSONES ADMESES

NOM
Francisco J.
Verónica
Josep Angel
Neus
Neus
Xavier

COGNOM 1
Hidalgo
Garcia
Martínez
Gargallo
Laje
Caso

COGNOM 2
López
Guerra
Penalva
Alvarado
Martín
Mir

PERSONES EXCLOSES

Roberto

Naharro

Fernández

Motiu: no compleix amb el requisit de ser personal funcionari de carrera o laboral fix de l’Ajuntament de
Mataró. Per sol·licitar la devolució de la taxa, pot enviar un correu electrònic amb un número de compte a:
seleccio@ajmataro.cat
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