
 

 

EDICTE 
 
D’acord amb allò que disposen les bases del procediment per a la provisió del lloc de 
treball d’un/a coordinador/a de l’OAC de l’Ajuntament de Martorell, mitjançant concurs 
específic de mèrits i capacitats, mitjançant concurs oposició lliure, una vegada 
transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, l’Alcaldia, en ús de les 
atribucions que té concedides per la legislació vigent: 
 
Ha resolt: 
 

“ Primer. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs 
específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de treball de coordinador/a de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà/na (OAC) de l’Ajuntament de Martorell, les següents 
persones aspirants: 
 
ADMESOS/ES 
 

COGNOMS I NOM 
PROVA DE 
CATALÀ 

AMAT FERRÉS, MONTSERRAT Exempt/a 
CORTÉS GRACIA, CRISTINA Exempt/a 
FLORES ROMERO, CARMEN Exempt/a 
ROVIRA VALLS, ANNA Exempt/a 

 
EXCLOSOS/ES 
 
Ningú 
 
La present relació passarà a definitiva, en cas que no es formulin reclamacions dins 
del termini de 10 dies hàbils des de la publicació al tauler d’anuncis físic i electrònic de 
l’Ajuntament. Si n’hi haguessin, seran estimades o desestimades, si s’escau, en una 
nova resolució per la qual s’aprova la llista definitiva, la qual es publicarà també al 
tauler d’anuncis físic i electrònic de l’Ajuntament. 
  
Segon. D’acord amb la base sisena, la Comissió de valoració de mèrits estarà 
integrada per les  persones següents : 
             

President titular: Sr. Santiago Cortadella Largo, encarregat del sistema 
informàtic de l’Ajuntament de Martorell.  
Presidenta suplent: Sra. Francesca Rodriguez Salvi, Administrativa de 
l’Ajuntament de Martorell. 
 
Vocal titular: Sr. Manuel Orbegozo Arruti, tècnic superior en Recursos Humans 
de la Diputació de Barcelona.  
Vocal suplent: Sr. Francesc Liñan Garres, tècnic superior en Recursos Humans 
de la Diputació de Barcelona.  
 
Vocal titular: Sr. Josep Garrido Erencia, lletrat de Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Martorell. 



 

 

Vocal suplent: Sra. Carme Moles Gual, tècnica de treball de l’Ajuntament de 
Martorell. 
 
Vocal titular: Sra. Dolors Fernández Gómez, tècnica d’ensenyament de 
l’Ajuntament de Martorell. 
Vocal suplent: Sra. Mercè Sanuy Carda, tècnica auxiliar de gestió patrimonial 
de l’Ajuntament de Martorell. 
 
Secretari titular: Sr. Jaume Tramunt Monsonet, secretari de l’Ajuntament de 
Martorell. 
Secretari suplent: Sr. Francisco Girón Maroñas, tècnic de recaptació de  
l’Ajuntament de Martorell. 

 
Tercer. La Comissió de valoració de mèrits es constituirà el dia 30 de novembre de 
2018, a les 8,30 hores a l’Ajuntament de Martorell, Casa Consistorial, Pl. de la Vila, 
núm. 46 (https://goo.gl/maps/Wk84BbJBMbr),  i a continuació es  realitzaran  les fases 
del procés selectiu de provisió. 
 
Quart. Es convoca les persones admeses, el dia 30 de novembre de 2018, a les 8.30 
hores, a l’Ajuntament de Martorell, Casa Consistorial, Pl. de la Vila, núm. 46 
(https://goo.gl/maps/Wk84BbJBMbr), a fi de lliurar el Pla d’acció elaborat  a la 
Comissió de Valoració, d’acord amb la base 7.1 de la convocatòria. 
 
Es convoquen novament  a les aspirants el mateix dia i a  les hores següents: 
 

-  10.30 hores, a fi de realitzar la presentació del Pla d’acció (primera fase) 
durant el temps màxim de mitja hora.  

  
- 13.00 hores,  a fi de comunicar a les aspirants per part de la Comissió de 

valoració el resultat de la primera  fase del procés selectiu. La segona fase 
(acreditació de la capacitat en llengua catalana) no es realitzarà perquè totes 
les aspirants estan exemptes. A continuació, es realitzaran les entrevistes 
(quarta fase) a les aspirants que hagin superat les fases anteriors.  

 
Cinquè. L’ordre d’actuació de les persones aspirants s’iniciarà per la lletra “G”.  
 
Sisè. Disposar la publicació del present decret al tauler d’Anuncis físic i electrònic de 
l’Ajuntament de Martorell, així com a l’apartat de Recursos Humans de la seu 
electrònica municipal. 
 
Setè. La publicació d’aquesta resolució substitueix la notificació als interessats, de 
conformitat amb el que estableix l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.” 
 
 

Martorell, document signat electrònicament al marge. 
 

L’alcalde                                   
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