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ANUNCI 
 
De conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública; 
el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció 
Pública; el VI Conveni Col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del Personal Laboral de la 
Generalitat de Catalunya; el Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció 
de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, es fa públic que per 
Resolució de data 25 de Gener de 2023 s’ha aprovat la llista provisional d’aspirants 
d’admesos i exclosos en la convocatòria per a la provisió del lloc de treball de personal 
laboral fix, consistent en una plaça de Responsable de Comptabilitat del Consorci Port 
de Mataró, (Exp. 001/2.023), el contingut de la qual, transcrita literalment diu: 
 
 
“RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI PORT DE MATARÓ 
 
Identificació de l’expedient 
 
Llista provisional de persones admeses i excloses en el procés de selecció 
d’una plaça de Tècnic/a Superior o equivalent (Grup B1), pel Procediment de Concurs-
Oposició, per ocupar el lloc de treball de Responsable de Comptabilitat del Consorci 
Port de Mataró, a jornada complerta, amb caràcter de personal laboral fix. (Exp. 
001/2.023). 
 
Antecedents 
 
I.- Atès que en data 21 de desembre de 2022 per Resolució de la Gerent del Consorci 
Port de Mataró es van aprovar les bases de la convocatòria per al nomenament com a 
personal laboral fix d’un/a Tècnic/a Superior o equivalent (Grup B1), a través del 
procediment de Concurs-Oposició, per ocupar el lloc de treball de Responsable de 
Comptabilitat del Consorci Port de Mataró. 
 
II.- Vistes les sol·licituds presentades durant el termini preceptiu per a prendre 
part en la convocatòria per a la provisió d’una plaça de personal laboral fix, de Tècnic/a 
Superior o equivalent (Grup B1), pel Procediment de Concurs-Oposició, per ocupar el 
lloc de treball de Responsable de Comptabilitat del Consorci Port de Mataró. 
 
Fonaments de dret i consideracions jurídiques i tècniques 
 
I.- De conformitat amb les bases de la convocatòria del procés de selecció pel 
procediment de Concurs-Oposició d’una plaça de Tècnic Superior o equivalent (Grup 
B1), pel procediment de Concurs-oposició, per ocupar el lloc de treball de Responsable 
de Comptabilitat, amb caràcter de Personal Laboral fix i a jornada complerta, segons 
anunci de convocatòria publicat al D.O.G.C. número 8817, de data de 21 de Desembre 
de 2.022 i amb bases de convocatòria publicades en la pàgina Web del Consorci Port 
de Mataró en la mateixa data.  
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II.- De conformitat amb allò que disposa Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; la Llei 
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
en l'ocupació pública; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 
refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya 
en matèria de funció pública; el VI Conveni Col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del 
Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya; el Decret 28/1986, de 30 de gener, de 
Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
En virtut de tot això, 
 
HE RESOLT 
 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la relació de persones admeses/excloses 
pel procés de selecció per al nomenament com a personal laboral fix  
d’un Tècnic Superior o Equivalent (B1) a través del procediment de Concurs-Oposició, 
per a la provisió del lloc de treball de Responsable de Comptabilitat del Consorci Port 
de Mataró, als aspirants següents: 
 
Admeses: 
 
1r. COGNOM              2n. COGNOM                       NOM                                CATALÀ 
 
VELASCO  LOZANO   SONIA   ACREDITA 
 
 
Excloses: 
 
1r. COGNOM            2n. COGNOM                         NOM                     DOCUMENTACIÓ 
 
No hi ha persones excloses. 
 
Causa d’exclusió: no n´hi ha. 
 
Segon.- Concedir a les persones admeses provisionalment i excloses un termini de deu 
dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions, de conformitat al que estableixen 
les bases reguladores d’aquesta convocatòria. 
 
Tercer.- Designar els membres del Tribunal qualificador amb la composició 
que s’assenyala a les bases: 
 
Titulars: 
President/Titular: Sr. Miquel Vila Solà, Responsable Jurídic del Consorci Port de 
Mataró. 
Secretaria/Titular: Sra. Judith Hernanz Ladcani, Responsable d´Atenció a l´Usuari, del 
Consorci Port de Mataró. 
Vocal Titular: Sra. Maria Teresa Garcia Font, Contramestre del Port de Mataró. 
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Suplents: 
 
Suplent: Sr. Pau Alcantara Bracamonte, Cap de Marineria del Consorci Port de Mataró. 
Suplent: Sr. Marçal Font Dalmau, Assessor de Comptabilitat del Consorci Port de 
Mataró. 
 
Quart.- Quant a la data de constitució del Tribunal està previst pel dia 23 de 
Març de 2023. 
 
Cinquè.- Publicar la present Resolució a la pàgina web del Consorci Port de Mataró. 
 
 
A Mataró, a data de signatura digital. 
 
 
Sra. Margarita Díez Rilova 
Gerent del Consorci  
Port de Mataró 
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