
CSV (Codi de verificació
Segura) IV7D2KQ5H4JOZFNDBRGGHZY7EU Data i hora 12/07/2022 18:03:08

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per SUSANA RAMOS MARTÍN (Secretari/ària Òrgan de Selecció)

Signat per ANTONIO MERINO OREJÓN (President/a de Comissió Selecció)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7D2KQ5H4JOZFNDBRGGHZY7EU Pàgina 1/3

 

 

Ajuntament de Mataró 
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www.mataro.cat 

ACTA DE SESSIÓ 

 

1 
Servei de desenvolupament i organització 
Oficina Tècnica 

PROCÉS: Procés de provisió definitiva del lloc de treball de Cap d’Àrea adscrit a l’Àrea d’Administració 

General. 

EXPEDIENT: 2022/000028250 

ASSUMPTES: Constitució i sessió de la comissió de provisió. 

  

Data: 12 de juliol de 2022  
Hora inici: 13:00 hores  
Tipus de sessió: 12/07/2022 presencial. 

 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Constitució de la comissió de provisió amb quòrum suficient per l’adopció d’acords. 
2. Valoració de la idoneïtat professional de la persona candidata. 

 

 
1. Constitució de la comissió de provisió amb quòrum suficient per l’adopció d’acords. 

 
El  dia 12 de juliol de 2022, es constitueix la comissió de provisió designada per les bases. Assisteixen 
els següents membres de la comissió de provisió: 
 

President: Sr. Antonio Merino Orejón, Gerent Municipal 

Vocal 1: Sr. Francesc Torrejón Comino, Director de Recursos Humans i Organització, 

Vocal 2 i Secretaria: Sra. Susana Ramos Martín, Cap de Projectes Transversals, de la Direcció de Re-
cursos Humans i Organització.  

 

 

Observador: Sra. Dionilda Zegarra Pinto, representant del Comitè de personal laboral. Suplent: Sr. Jose 
Enrique Zamora Garrido, representant la Junta de Personal. 

 

 

2. Valoració de la idoneïtat de la persona candidata. 
 
 

A continuació s’ha valorat la idoneïtat de la senyora Laura Gómez Ramon per proveir definitivament el 
lloc de treball de cap d’àrea de l’Àrea d’Administració General d´acord amb la informació aportada a 
través del seu currículum i en base als següents aspectes, tal i com està recollit a les bases del procés:  
 
Experiència en llocs de treball similar o igual al convocat. 
 
Per valorar l’experiència, es pren com a referència la relació de funcions vinculades al lloc de treball a 
desenvolupar. 
 
La senyora Gómez, acredita 9 anys i 5 mesos d´exercici de funcions de comandament i direcció exercint 
els llocs de treball que a continuació es detallen: 
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 Cap de Servei de contractació i Patrimoni a l’Ajuntament de Terrassa (7 mesos) 

 Cap del Servei de Gestió i cap de l’Oficina d’Administració de Recursos Humans a la Direcció de 
Servei de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona. (7 mesos) 

 Cap del Servei d’Assistència en Recursos Humans a la Gerència de Serveis al Govern Local de la 
Diputació de Barcelona (3 anys i 1 mes) 

 Coordinadora de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Rubí (2 anys i 8 mesos). 

 Cap del Servei Jurídic i Administració General a diferents àmbits a l’Ajuntament de Badalona (1 any). 

 Cap de l’Àrea d’Administració General a l’Ajuntament de Mataró en comissió de serveis. (1 any i 8 
mesos) 
 

 
Entre d’altres funcions, en els diferents llocs desenvolupats, es prenen en consideració les següents 
tasques realitzades que formen part l’Àrea d’Administració General: 
 
- Assessorament i suport tècnic a la Corporació en matèria de contractació administrativa.  
- Gestionar, analitzar i fer el seguiment dels processos de contractació administrativa en matèria de 

subministres i serveis i dels procediments relacionats amb les operacions patrimonials sobre béns 
immobles i drets reals de la corporació. 

- Coordinació de diferents equips dels serveis Jurídics, Recursos Humans, Contractació i Patrimoni. 
- Revisió d’actes administratius, assessorament a diverses àrees, suport jurídic en matèria de 

transparència. 
- Assessorament a Gerència, seguiment i tramitació d’expedients d’exercici del dret d’accés a la 

informació. 
 
 
 
Estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de 
treball. 

 
En el currículum de la senyora Gómez queden reflectits els següents estudis  

 Llicenciada en Dret 

 Títol de Gestor Administratiu  

 Màster a la Universitat de Barcelona, relatiu al Public Compliance, la prevenció i control de la 
corrupció. El bon govern i la bona administració (2016-2018), pendent de lliurar el treball final.  

 
També exposa la formació específica realitzada com a alumna i com a formadora en els següents àmbits: 
 

 L’àmbit de funció pública 

 Dret laboral i Recursos Humans 

 Transparència i bon govern 

 Règim Jurídic i Procediment Administratiu 

 Contractació pública, expedients sancionadors a l’administració 
 

En el currículum també fa constar que disposa del nivell C1 de català, requisit del procés.  
 

Altres aspectes curriculars que pugui aportar la persona aspirant. 
 
La senyora Gómez té una amplia experiència en l’àmbit de la docència impartint formació sobre: 
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 Règim jurídic i procediment administratiu 

 Funció pública 

 Dret laboral i recursos humans. 
 
Així mateix, també disposa d’experiència en altres llocs de treball a l’administració pública com a lletrada 
i com tècnica en sanitat i consum que es considera enriquidora i transversal per les funcions a 
desenvolupar. 
 
Per últim, tornar a destacar que la senyora Gómez actualment esta  exercint com a Cap d’Àrea 
d’Administració General a l’Ajuntament de Mataró en comissió de serveis des de fa un any i vuit mesos. 
La comissió de provisió valora positivament el seu temps exercit i amb un valor afegit a la importància 
que té el fet de conèixer en exactitud les tasques i funcions que s’han de realitzar en aquest lloc de treball.  
 
 
Pels motius exposats, la comissió de provisió informa favorablement sobre la idoneïtat professional de la 
senyora Laura Gómez Ramón, per ocupar definitivament el lloc de treball de cap d’àrea per l’Àrea 
d’Administració General de la nostra corporació. 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 13:30 hores es finalitza la sessió de constitució de la comissió de 
provisió i es signa aquesta acta amb la conformitat de la totalitat dels seus membres. 


