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Assumpte: Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses, annexa a
aquesta resolució, per participar en el procés selectiu concurs oposició de promoció interna, 1
plaça de tècnic/a mitjà/ana de consum, grup A2, de la plantilla de personal funcionari.

Òrgan: Direcció de Recursos Humans

Expedient: 2019/000002008

Per decret 6738/2018, de 20 de juliol, del Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern
7441/2018, modificat per decret 7441/2018, de 3 de setembre, es van aprovar les bases específiques i la
convocatòria del procés selectiu, d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana de consum, subgrup A2.

Les bases es van publicar el 11 de gener al BOPB i en extracte al DOGC el dia 31 de gener. El passat 20
de febrer de 2019, va finalitzar el termini de presentació de sol•licituds.

 D'acord amb les atribucions que assenyala l'art. 55 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals i demés disposicions concordants, i les atribucions
delegades per decret d'alcaldia 8832/2017, de data 6 d’octubre.

  RESOLC:

Primer.- Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses, per participar en el procés selectiu
de concurs oposició de promoció interna, 1 plaça de tècnic/a mitjà/ana de consum, grup A2, de la
plantilla de personal funcionari.

Persones admeses:

Codi identificatiu Necessit
a
adaptació

Acreditació
del català

TR-PROSEL-
2019/000006

No Si

TR-PROSEL-
2019/000005

No Si

Persones excloses:

No hi ha.

Segon.- Elevar a definitiva aquesta llista provisional, sense necessitat de nova publicació, si en el termini

Número

1574

Fecha de Firma:

11/03/2019 13:15

Ajuntament de Mataró
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de 10 dies hàbils, a partir de l’endemà de la data en què es publica a la pàgina web municipal, no
s’esmena cap dels motius d’exclusió,o bé si les al•legacions que es presenten són desestimades.

Tercer.- Advertir a les persones candidates que si en el moment en què l’Ajuntament els sol•liciti la
documentació corresponent, no poguessin acreditar que a dia 20 de febrer de 2019, data en què ha
finalitzat el termini de presentació de sol•licituds, compleixen tots els requisits de participació (excepte el
nivell de català), seran excloses del procés de selecció.

Quart.- Nomenar les següents persones com a membres de l’òrgan selectiu:

Titulars:

Presidenta:

Sra. Eva Higueras Massó, Psicòloga del Servei Desenvolupament i Organització de la Direcció de
Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament de Mataró.

Vocals:

Sra. Núria Casals Coll. Vocal designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Sra. Francesc Ortiz Amat. Vocal designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Sra. Luz Garcia Alvarez. Tècnica de suport especialitzat de l’Ajuntament de Mataró.

 Secretària:

Sra. Neus Laje Martín. Administrativa de la Direcció de Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament
de Mataró.

 Suplents

 Presidenta suplent: Júlia Ortega Ramos. Psicòloga del Servei Desenvolupament i Organització de la
Direcció de Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament de Mataró

  Vocals suplents:

Sra.Núria Targarona Bonàs. Vocal designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Sra. Mercè Oliva Cerdà. Vocal designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Sra. Anna Ramírez Lara. Cap del servei jurídic administratiu de l’Area de Serveis Socials i Serveis a les
Persones de l’Ajuntament de Mataró.

Secretària suplent: Mónica Muñoz Leon. Tècnica de Formació i Comunicació del Servei de
Desenvolupament i Organització

Cinquè.- Convocar a les persones aspirants mitjançant correu electrònic a realitzar la validació de mèrits
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Sisè._Convocar l’òrgan de selecció per la seva constitució el dia 21 de març a les 9.00 al Carreró 13,

  d’acord amb l’annex,

Setè.- Publicar la present resolució a la pàgina web municipal i a la resta de mitjans habituals de difusió,
per a general coneixement.


