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Ajuntament de Mataró 

La Riera, 48 
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ACTA FINAL 

 

PROCÉS: Provisió d’un lloc de treball de psicòleg o psicòloga de Recursos Humans, entre persones 

funcionàries de carrera, subgrup A1, mitjançant concurs específic amb proves de mobilitat 

interadministrativa. 

EXPEDIENT: 2021/000001043 

ASSUMPTES: Sessió de la comissió de provisió de llocs 

  

Data: 27 d’abril de 2021 
Hora inici: 12:00 hores 
Tipus de sessió: híbrida 
Lloc: Sala de reunions de El Carreró, 13-15, planta -1, de Mataró i telemàtica, plataforma Zoom. 

 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Convocatòria de la comissió de provisió amb quòrum suficient per l’adopció d’acords. 
2. Resultats prova Entrevista. 
3. Proposta de nomenament. 
 

 
1. Convocatòria de la comissió de provisió amb quòrum suficient per l’adopció d’acords. 
 
A les 12:00h es reuneix la comissió de provisió de llocs designada per les bases, amb l’assistència 
dels/de les següents persones: 
 
President:  Sr. Francesc Torrejón Comino, director de Recursos Humans i Organització de 

l’Ajuntament de Mataró. 

Vocal 1:   Sra. Susana Ramos Martín, psicòloga de Recursos Humans. 

Vocal 2:   Sra. Mercedes Baeza Garcia, cap de Projectes Transversals, del Servei de Secretaria 

General. 

Vocal 3:   Sra. Anna Cordomí Duatis, del Departament de Justícia de la Secretaria de Relacions amb 

l’Administració de Justícia. 

Vocal 4:   Sra. Mònica Espinàs Martínez, cap de Recursos Humans i Organització, de l’Ajuntament 

de El Masnou 

Secretària: Sra. Neus Laje Martín, administrativa del Servei de Gestió i Atenció a les Persones 
 
Observadora:Sra. Teresa Fité Girves, representant de la Junta de Personal de l’Ajuntament de Mataró. 

 

Excusa la seva absència la Sra. Anna Antoja Serra, del Consell Comarcal del Maresme com a vocal 3a 
titular a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

 

2. Resultats prova Entrevista. 

 

Quan son les 12:00 s’inicia la sessió de la comissió amb la informació en relació a la prova d’Entrevista 
personal prevista a les bases, que s’ha portat a terme aquest mateix matí a les 9h, per part de la Sra. 
Susana Ramos Martín, en tant que psicòloga de la Direcció de Recursos Humans i Organització, amb la 
presència del Sr. Francesc Torrejón Comino, com a president de la comissió de provisió de llocs. 
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ACTA FINAL 

 
Les competències a valorar han estat les acordades per la comissió en reunions anteriors, dividint els 2 
punts de la prova a raó de 0.50 punts cada competència, amb l’obtenció dels següents resultats: 

 

COMPETÈNCIES 304/6348D 

Orientació a la persona usuària 0,250 

Treball en equip i transversalitat 0,375 

Flexibilitat i adaptació 0,250 

Comunicació i influència  0,250 

TOTAL 1,125 

 

 

 

Essent el resultat final del concurs específic amb proves de mobilitat interadministrativa el següent: 
 

NÚM. IDENT Prova Pràctica 
Valoració de 

mèrits 
Entrevista 

TOTAL 
PROCÉS 

304/6348D 5 7,65 1,125 13,775 

 

 

3. Proposta de nomenament. 
 
A la vista dels resultats, la comissió de provisió de llocs acorda proposar a la Sra. Eva Higueras Massó 
per ocupar de forma definitiva el lloc de treball de psicòloga de Recursos Humans, adscrit a l’Oficina 
Tècnica de la Direcció de Recursos Humans i Organització. 
 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió del 27 d’abril de 2021 a les 12:30 hores, i es signa 
aquesta acta amb la conformitat de la totalitat dels/de les membres de la comissió de provisió de llocs. 


