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Assumpte: Modificació de la data de la prova del procés de 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. 

Òrgan: Direcció de Recursos Humans i Organització 

Expedient: 2021/000001043 

 

Per decret del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat 3055/2021, de 9 d’abril de 2020 

s’ha resolt el següent: 

 

RESOLC 

 

1.  MODIFICAR la data de la prova del procés per a la provisió d’un lloc de psicòleg/loga de RH, en el 

sentit de CONVOCAR la comissió de provisió i la persona admesa, a la realització de la prova 

eliminatòria i posterior validació de la declaració responsable de requisits i mèrits, el proper: 

Dia:  Dijous, 22 d’abril de 2021 

Lloc:  Sala de formació, El Carreró, 13-15, -1, 08301 Mataró, Barcelona 

Hora:  9:30h 

La prova, i la validació de la declaració responsable, es portaran a terme d’acord amb la descripció 

que es fa constar a les bases específiques que regulen aquest procés de provisió, i als criteris que 

s’acordaran i es publicaran en acta de constitució de la comissió de provisió de llocs. 

Per poder accedir a la realització de la prova, la persona convocada haurà d’acreditar la seva identitat 

mitjançant la presentació d’un dels documents originals següents: DNI, Passaport o Carnet de 

Conduir. 

Així mateix, caldrà que durant tota l’activitat es mantingui la distància de seguretat de 1,50m i 

es porti en tot moment mascareta. L’incompliment d’aquesta norma comportarà l’exclusió del 

procés selectiu de la persona aspirant. 

 

2. OBRIR termini de presentació de la declaració responsable de l’historial professional per via 

telemàtica, des del 12 fins el 14 d’abril de 2021 a les 23:59h, clicant l’enllaç que es trobarà a la pàgina 

web, apartat ofertes de treball municipals, d'accés per al personal de l'Administració, procés selectiu de 

psicòleg/loga de RH, Exp.1043/2021. 
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3.  PUBLICAR anunci de la present resolució a la pàgina web municipal i a la resta de mitjans habituals de 

difusió, per a general coneixement. 

 

 

Juan Carlos Jerez Antequera 

Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat 

 

Mataró, en data de la signatura electrònica 


