Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

ACTA DE SESSIÓ
PROCÉS: Convocatòria de 3 places d’auxiliar tècnic inspector, grup C2, per concurs oposició d’accés lliure,
via consolidació de l’ocupació temporal (COT)
EXPEDIENT: 2020/000042876
ASSUMPTES: Sessions de l’òrgan de selecció.
Data: 3 de setembre de 2021.
Hora inici: 8.30 hores.
Tipus de sessió: Telemàtica
Lloc: Sala 1 Selecció - Zoom
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Convocatòria de l’òrgan.
Trasllat i tractament recurs alçada
Validació de mèrits de les persones que han superat les proves.
Resultats
Convocatòria fase entrevista.

1. Convocatòria de l’òrgan i execució de la prova.
En data 3 de setembre de 2021 a les 8.30 hores es reuneix l’òrgan de selecció, amb quòrum suficient per
l’adopció d’acords, i assisteixen:
Presidenta: Sra. Júlia Ortega Ramos, tècnica superior de Recursos Humans del Servei de Recursos Humans i Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Granollers.
Vocals:
Vocal 1: Sr. Joaquim Sendra Vicens, cap de secció d’Inspecció i Enllumenats Públics del Servei d’Espais Públics de l’Ajuntament de Mataró.
Vocal 2: Sr. Xavier Obradors Guerrero, cap de secció de Llicències i disciplina d’obres del Servei de Llicències d’Obres i Activitats de l’Ajuntament de Mataró.
Vocal 3: excusa la seva absència el Sr. Cristian Jiménez Madueño, Servei de la Policia Local de l’Ajuntament
del Masnou.
Vocal 4: Sra. Laia Sánchez Costa, Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació, DG Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Generalitat de Catalunya.
Secretària: Sra. Verònica Garcia Guerra, administrativa de la Direcció de Recursos Humans i Organització
de l’Ajuntament de Mataró.
Assessora: Sra. Victòria Perales Martínez, tècnica de suport especialitzat de la dirección de Recursos Humans
i Organització de l’Ajuntament de Mataró.
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Observador: excusa la seva absència el senyor Manuel Lizcano Amores, representant de la Junta de Personal de l’Ajuntament de Mataró.
2. Trasllat i tractament d’un recurs alçada
En data 2 de setembre de 2021 s’ha notificat a aquest òrgan sobre el recurs d’alçada interposat per una de
les persones participants del procés de selecció.
En la sessió que ens ocupa, s’ha tractat el contingut del mateix i s’ha acordat la resposta a les al·legacions
rebudes per emetre l’informe que s’elevarà a l’òrgan superior jeràrquic que ha de resoldre.

3. Valoració de mèrits de les persones que han superat les proves
El 16 de juny de 2021, a dependències municipals de l’Edifici del Carreró, es procedeix a fer el contrast amb
la documentació original de cada persona aspirant i la informació declarada.
De conformitat amb els criteris de les bases generals que regulen els processos selectius de cobertura definitiva de l’ajuntament de Mataró per via de la Consolidació de l’Ocupació Temporal (COT) i les bases específiques d’aquest procés en concret, la valoració dels mèrits de les persones que han superat les proves, és
el següent:
FASE CONCURS
FORMACIÓ (màxim 4 punts)

Codi

EXPERIÈNCIA (màxim 19 punts)

FR

FG

FE

ALT (*)

TF

Exp. AJM

Exp. AAPP

TE

TOTAL
FASE
MÈRITS

****1403V

2

1

0,5

0,5

4

19

0

19

23

****7056X

2

0

2,5

2,5

4

0

0

0

4

****7103G

1,5

0,8

1,2

0

3,5

19

0

19

22,5

FR: formació reglada. FE: formació específica. FG: formació general. ALT(*): idiomes i competència digital.
TF: Total formació.
Exp AJM: experiència Ajuntament de Mataró. Exp AAPP: Experiència administracions públiques. TE: total
experiència

4. Resultats
Un cop valorats els mèrits, l’òrgan de selecció fa constar els resultats totals de cada aspirant fins a aquest
moment, essent els següents:
CODI

Test

Prova
escrita

RolePlaying

****1403V

4,820

6,125

9,5

20,445

****7056X

3,530

7,75

9,5

20,780

****7103G

4,675

7,25

11

22,925

Total
Experiència

TOTAL
MÈRITS

Puntuació
fase oposició
i mèrits

4

19

23

43,445

4

0

4

24,780

3,5

19

22,5

45,425

TOTAL
Total
OPOSICIÓ Formació
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6. Convocatòria entrevista
Aplicant els criteris de l’apartat 11.1.7 de les bases generals i de l’apartat 7.1 de les específiques del
procés selectiu, on es recull que es convocarà a l’entrevista tothom que tingui opció matemàtica a obtenir
una de les places convocades. L’entrevista personal te un valor màxim de 3 punts.
Atesa la situació sanitària actual, les entrevistes es realitzaran de forma telemàtica a través de la
plataforma ZOOM, a través del següent enllaç i el dia i hora que seguidament es detalla:

https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/93119888455
CODI

Dia i hora

****1403V
****7056X
****7103G

Dijous 16/09/2021 a les 08.30 hores
Dijous 16/09/2021 a les 09.20 hores
Dijous 16/09/2021 a les 10.10 hores

Instruccions per la realització de l’entrevista de forma telemàtica:
o

Comprovi que pugui connectar-se a la plataforma i que no hi hagin problemes de so o de imatge. A
l'inici de l'entrevista haurà de mostrar el DNI o Passaport.

o

És necessari fer l’entrevista a través d’un dispositiu amb càmera (mòbil, tauleta, ordinador, ...) i assegurar que la cobertura permet fer l’entrevista amb comoditat

o

La plataforma que s'utilitzarà és ZOOM. Si el dia de l’entrevista te alguna consulta o incidència, pot
enviar un correu electrònic a seleccio@ajmataro.cat

o

La durada aproximada és de 40'

o

Quan es connecti, és possible que s'hagi d'esperar a què finalitzi la prova anterior. Passarà a una
“sala d'espera virtual”, fins que l'entrevistador/a li doni pas.

o

No pot gravar l'entrevista ja que és una prova d'avaluació, la informació té caràcter confidencial i és
propietat de l'Ajuntament de Mataró.

o

Connectis a l'enllaç 10' abans de l'hora assignada

o

Es recomana que prèviament, faci alguna prova amb l'aplicació ZOOM, per assegurar-se que la connexió, eina, etc. funcionarà correctament.

o

Realitzi l'entrevista en un espai on no tingui interrupcions i pugui fer la prova còmodament.

o

Recordi desconnectar els dispositius electrònics que no necessiti, per evitar interrupcions .
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Tal com indica el codi de bones pràctiques, totes les entrevistes es gravaran en format audiovisual.
Les competències que s’exploraran a la fase d’entrevista personal, d’acord amb les bases específiques del
procés selectiu, són les següents:




Treball en equip: 1 punts
Autodesenvolupament: 1 punts
Habilitats de comunicació: 1 punt

I sense més assumptes a tractar, a les 9.30 hores finalitza la sessió de l’Òrgan i es signa aquesta acta amb
la conformitat de la totalitat dels seus membres.

Julia Ortega Signat digitalment
per Julia Ortega
Ramos - DNI Ramos - DNI
(TCAT)
52174563Y 52174563Y
Data: 2021.09.10
11:47:00 +02'00'
(TCAT)
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