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ANUNCI 

Direcció de Recursos Humans i Organització 
Oficina Tècnica 1 

 

PROCÉS: Provisió de llocs de treball per concurs de mèrits i capacitats 

EXPEDIENT: 2021/000112476 

ASSUMPTE: Llista provisional de persones admeses i excloses per a la provisió definitiva de 2 llocs de 

coordinador/a d’assistència a la ciutadania 

 

Per decret del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat 11965/2021, de 21 de desembre ha 

resolt el següent: 

 

1.  APROVAR la següent llista de persones admeses i excloses per participar en la provisió definitiva dels 2 

llocs de treball de coordinador/a d’Assistència a la Ciutadania: 

Persones admeses 

  Primer cognom Segon cognom Nom Prova de català Prova de castellà 

1 Briansó Montoro Lluís Exempt/a Exempt/a 

2 Cortés Nadal Carme Elisabet Exempt/a Exempt/a 

3 Diaz Rodriguez Miquel Enric Exempt/a Exempt/a 

4 Domingo Lombardía Mònica Exempt/a Exempt/a 

5 Garcia Quiñones Belen Exempt/a Exempt/a 

6 Peña Bernabe Susanna Exempt/a Exempt/a 

7 Puerta López Carme Exempt/a Exempt/a 

 (*) Les persones que es troben en situació d’excedència amb dret de reingrés, en cas de ser les proposades 

a cobrir un dels 2 llocs, hauran de sol·licitar el seu reingrés abans de la provisió definitiva del lloc. 

 

Persones excloses 

 

 

Primer 
cognom 

Segon 
cognom Nom Motiu exclusió 

1 Palacín Bartolomé María José 
No té condició de funcionari/ària de carrera de 
l'Ajuntament de Mataró dels subgrups C1 o A2 

 

2. ELEVAR a definitiva aquesta llista provisional, sense necessitat de nova publicació, si en el termini de 3 

dies hàbils, a partir de l’endemà de la data en què es publiqui l’anunci d’aquest acord al portal corporatiu 

i a la pàgina web municipal no es presenta cap esmena o si, malgrat haver al·legacions, aquestes no 

resultessin admeses.  

3. NOMENAR les següents persones com a membres de l’òrgan de la provisió: 
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Presidenta: Sra. Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna de la direcció de 

Recursos Humans i Organització 

Suplent: Sra. Alba López Tamboleo, psicòloga de Recursos Humans 

Vocal 1: Sr. Diego Belmonte Chamorro, cap del Servei d’Atenció Ciutadana 

Suplent:  Sr. Francesc Torrejón Comino, director de Recursos Humans i Organització  

Vocal 2: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, tècnica de planificació estratègica de la Direcció de 

Recursos Humans i Organització. 

Suplent:  Sr. Jordi Tarradellas Codina, tècnic mitjà de participació ciutadana del servei d’Estratègia i 

Governança 

Secretària: Sra. Neus Laje Martín, administrativa del Servei de Gestió i Atenció a les Persones 

Suplent: Sra. Verónica García Guerra, administrativa del Servei de Gestió i Atenció a les Persones 

 

4.  DESIGNAR la següent persona com a: 

Assessora: Sra. Eva Higueras Massó, psicòloga de Recursos Humans i Organització. 

5. CONVOCAR l’òrgan de provisió per a la seva constitució el proper dimecres 12 de gener de 2021, a les 

9 hores, a la sala de reunions de l’edifici del Carreró, 13-15, planta -1, de Mataró. La reunió es convoca 

també en format híbrid, per facilitar la participació de totes les persones convocades, enviant l’enllaç de 

l’accés telemàtica per correu electrònic.  

 

6. CONVOCAR a les persones admeses, a la prova eliminatòria d’acord amb la descripció, competències i  

puntuació que es fa constar a les bases específiques que regulen aquesta provisió, el dia 21 de gener a 

les 9:30 hores a la sala de reunions de l’edifici del Carreró, 13-15, planta -1, de Mataró. 

 

7. PUBLICAR anunci de la present resolució al portal corporatiu, i la resta de mitjans habituals de difusió, 

per a general coneixement. 

 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement. 

 

 


