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Ajuntament de 
Mataró 

ACTA FINAL DE LÒRGAN DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA DE 
TÈCNIC/A MITJÀ DE CONSUM , A2, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, 
MODALITAT PROMOCIÓ INTERNA AMB NOMENAMENT FUNCIONARI/ÀRIA 
DE CARRERA.  
 

 

El dia 24 de maig 2019, a la sala de formació de l’edifici del Carreró, es va dur a terme 

l’entrevista a la persona aspirant en el marc del procés de selecció per cobrir una plaça de 

tècnic/a mitjà de consum per promoció interna, tal i com recullen les bases específiques de la 

convocatòria.  

 

A la sessió del dia 30 d’abril l’òrgan acorda que la realització de l’entrevista la dugui a terme 

la psicòloga del servei de desenvolupament i organització de la corporació i, presidenta de 

l’òrgan, Sra. Eva Higueras Massó. 

 

A la mateixa entrevista, assisteix la Sra. Neus Laje Martín, secretària del l’òrgan.  

 

L’entrevista respon al model per competències i te un valor màxim de 2 punts. En ella 

s’exploren i avaluen les competències acordades següents:  

 

-  Resolució de conflictes 

-  Orientació a la ciutadania 

-  Autodesenvolupament personal 

 

 

Els resultats de l’entrevista és el següent:  

 

Número de registre puntuació 

000005 1,75 

 

 

 

Per tant, el resultat final de totes les fases del procés concurs-oposició, és el següent: 

 

 

Número de registre Prova Mèrits Entrevista Total Procés 

000005 19 10 1.75 30.75 
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Ajuntament de 
Mataró 

Vist els resultats, la persona que proposa l’òrgan de selecció per ocupar la plaça objecte de 

convocatòria és el Sr. Francesc Xavier Sanchez Moragas 
 
 

I sense més assumptes a tractar, finalitza l’entrevista el dia 27 de maig, a les 10:30 hores, de 

la qual, com a presidenta i secretària, fem constar el seu contingut, amb el vistiplau de tot 

l’òrgan qualificador. 

 

 

 

 

 

 


