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

ACTA DE SESSIÓ
PROCÉS: Convocatòria d’1 plaça d’inspector/a, subgrup A2, de la Policia Local, per concurs oposició
lliure.
EXPEDIENT: 2020/10846
ASSUMPTES: Sessió de l’òrgan de selecció, defensa projecte de gestió i resultats
Data: 30 d’octubre de 2020.
Hora inici: 9:00 hores.
Tipus de sessió: presencial.
Lloc: Ed. Via Pública, Pl. Granollers, 11, Mataró, Barcelona
ORDRE DEL DIA:
1.
Convocatòria de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.
2.
Acord sobre criteris de correcció del projecte de gestió, i valoració contingut i aspectes
formals del mateix.
3.
Execució de la defensa del projecte i valoració de la mateixa.
4.
Informació en relació a la prova Avaluació psicològica de competències i personalitat
5.
Convocatòria a la declaració responsable de mèrits i requisits de participació. Convocatòria a
la presentació de documents per validar allò declarat.

1.

Convocatòria de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.

A les 9:00h es reuneix l’òrgan de selecció designat per les bases, amb l’assistència dels/de les següents
membres:
President:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vallès
Vocal 3:
Vocal 4:

Sr. Francesc Torrejón Comino, director de Recursos Humans i Organització.
Sr. Mateo Sánchez Reyes, Intendent major de la Policia Local de Mataró.
Sr. Juan Antonio González Moratalla, inspector de la Policia Local de Cerdanyola del
Sr. David Otal de Sanromà, inspector de la Policia Local de Calella
Sra. Susana Ramos Martín, psicòloga de Recursos Humans

Exerceix de secretaria de l’òrgan la vocal 4, Sra. Susana Ramos Martín.
Assessor:

Sr. Diego J. Fernández Fernández, director de Seguretat, Civisme i Convivència

Excusen la seva absència el Sr. Francesc Guillén Lasierra, designat per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya i el Sr. Domènec Escarré García, designat per la Direcció General d’Administració de
Seguretat. Així mateix excusa la seva absència l’assessor del tribunal Sr. Antoni Merino Orejón, gerent de
l'Ajuntament de Mataró, i l’observador Sr. Manuel Àngel Lizcano Amores, representant de la Junta de
Personal de l’Ajuntament de Mataró.
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2.
Acord sobre criteris de correcció del projecte de gestió, i valoració contingut i aspectes
formals del mateix.
A les 9:00h s’inicia la sessió amb l’acord sobre els criteris de correcció concrets del projecte de gestió,
atenent al recollit a les bases específiques i a l’acordat en la sessió d’aquest òrgan de data 21 d’octubre de
2020:
L’òrgan de selecció va acordar que la distribució de la puntuació fos la següent:
- Aspectes formals: estructura, ordre, terminologia, etc. (1 punt)
- Contingut del projecte - 7 punts repartits en
-Anàlisi i diagnòstic de la situació actual (2 punts)
-Elements innovadors i propostes de millora (1 punt)
-Motivació, justificació i descripció d'objectius de les propostes (1 punt)
-Competències:
-Visió estratègica (1 punt)
-Planificació, organització i avaluació de serveis públics (1 punt)
-Gestió del canvi i lideratge (1 punt)
- Defensa del projecte - 4 punts repartits en
-Competència Comunicació i influència:
-Resolució de qüestions plantejades per l'òrgan de selecció (2 punts)
-Habilitats comunicatives verbals i no verbals (1 punt)
-Terminologia i coherència entre el projecte i la defensa (1 punt)
En aquesta primera part es valoren els projectes lliurats i degudament anonimitzats en relació als aspectes
formals i al contingut del projecte.
En relació a la prova de la persona amb codi 8355F el tribunal acorda per unanimitat que el projecte
presentat no respon a l’enunciat requerit per les bases de la convocatòria, considerant per tant que no es
pot avaluar, no superant aquesta prova.
Seguidament s’acorda la bateria de preguntes comunes a realitzar a les altres dues persones aspirants en
la defensa del seu projecte així com que les preguntes les formuli l’assessor del tribunal, Sr. Diego
Fernández.
3.

Execució de la defensa del projecte i valoració de la mateixa.

Quan son les 12h comencen la defensa dels seus projectes les persones aspirants atenent a l’ordre
acordat en sessió anterior:

1
2
3

Codi identificatiu
8355F
8115C
3777Z

Hora defensa
12:00
12:30
13:00

Tal i com recullen les bases específiques del procés, les persones disposen de 20 minuts per a la
realització de la seva exposició, seguits d’aproximadament 10 minuts destinats a les preguntes a formular
pel tribunal.
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Quan son les 14:00h l’òrgan acorda els resultats d’aquesta prova, que son els següents:

Nº IDENTIFICACIÓ
83557 8115C 3777Z
Aspectes formals: estructura, ordre, terminologia, etc (1 punt)
Contingut del projecte - (7 punts repartits en)
Anàlisi i diagnòstic de la situació actual (2 punts)
Elements innovadors i propostes de millora (1 punt)
Motivació, justificació i descripció d'objectius de les propostes (1 punt)
COMP: Visió estratègica (1 punt)
COMP: Planificació, organització i avaluació de serveis públics (1 punt)
COMP: Gestió del canvi i lideratge (1 punt)
Defensa del projecte - COMP: Comunicació i influència (4 punts repartits
en)
Resolució de qüestions plantejades per l'òrgan de selecció (2 punts)
Habilitats comunicatives verbals i no verbals (1 punt)
Terminologia i coherència entre el projecte i la defensa (1 punt)

TOTAL PROJECTE GESTIÓ

-

0,75

1

-

1,50
0,50
0,75
0,50
0,75
0,25

1,75
0,50
1
0,75
1
0,50

No
supera

1,9
1
1

1,5
0,6
1

8,9

9,6

Així doncs, el resultat de les dues primeres proves de la fase d’oposició és el següent:

NÚM.
IDENTITFICATIU

8115C
3777Z
4.

PROVA
PRÀCTICA

18
15,125

PROJECTE DE
GESTIÓ

8,9
9,6

Total

26,900
24,725

Informació en relació a la prova Avaluació psicològica de competències i personalitat.

En relació a aquesta prova, l’òrgan acorda que sigui realitzada per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, tal i com preveuen les bases, amb l’assistència preceptiva d’únicament d’un membre vocal de
l’òrgan de selecció, motiu pel qual es publicarà la data, hora i lloc per a la seva realització, via diligència de
la secretària del procés en l’apartat web ofertes de treball municipals, accés lliure, procés selectiu
d’Inspector/a de la policia local, Exp.10846/2020.
5.
Convocatòria a la declaració responsable de mèrits i requisits de participació. Convocatòria a
la presentació de documents per validar allò declarat.
4.1. Convocatòria a la declaració responsable de mèrits i requisits de participació:
Tenint en compte el recollit a les bases específiques de la convocatòria, les persones aspirants han de
presentar la declaració responsable de l’historial professional per via telemàtica, clicant l’enllaç que es
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troba a la pàgina web, apartat ofertes de treball municipals, d’accés lliure, procés selectiu d’Inspector/a de
la policia local, Exp.10846/2020.
El termini per fer aquest tràmit, serà des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta i fins el 9 de
novembre a les 23.59 hores, al web municipal de l’Ajuntament de Mataró. Finalitzat aquest termini, les
persones candidates no podran realitzar cap modificació a la declaració responsable lliurada.
La declaració responsable s’haurà de realitzar en el model establert, on s’especificarà de quin/s
document/s es disposa per acreditar cada mèrit, tenint en compte que no es valorarà cap mèrit que no quedi
acreditat totalment (no de forma parcial) de la manera que es disposa a les bases generals i específiques d’aquest
procés.

Així mateix, podran constituir mèrits totes aquelles experiències, formacions o altres aspectes que hagin
estat realitzats o obtinguts, com a màxim, el darrer dia de presentació de la sol·licitud de participació en el
procés de selecció.
COM S’HA DE FER LA DECLARACIÓ DE MÈRITS I REQUISITS ?
Utilitzant el formulari que es troba a la pàgina web, apartat ‘treballa a l’Ajuntament’, ofertes de treball
d’accés lliure, procés selectiu 1 plaça d’Inspector/a de la Policia Local, exp. 10846/2020:
o
o
o

CLICAR a sobre del vincle ‘DECLARACIÓ DE MÈRITS I REQUISITS’
Entrar mitjançant identificació electrònica, o be:
Posar el DNI i el codi de tràmit que se li va assignar quan va presentar la sol·licitud, i
que ha de tenir la següent estructura TR-PROSEL-2020/00XXXX, tot seguit sense
deixar espais:

o

Clicar:
He llegit el text anterior i accepto el seu contingut.
Clicar ‘Enviar’
Entrar la informació relativa a experiència i formació tal com s’indica a les instruccions
del formulari.
Per consultes: seleccio@ajmataro.cat

o
o
o
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4.2. Convocatòria a la presentació de documents per validar allò declarat:
Així mateix, es convoca a les tres persones aspirants el dia i hora següent:
Dia:
Lloc:
Hores:

Dimarts, 10 de novembre de 2020
Sala de formació, C/ El Carreró, 13-15

1
2

Codi identificatiu
8115C
3777Z

Hora defensa
13:00
13:45

IMPORTANT: les comprovacions/validacions de mèrits i requisits al·legats es faran contrastant els
documents originals (no cal fer còpies) amb la informació prèviament introduïda en el formulari de la
declaració establert.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió del 30 d’octubre de 2020 a les 14:05 hores, i es signa
aquesta acta amb la conformitat de la totalitat dels/de les membres de l’òrgan de selecció.

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa

IV7G46C3LNMDJCRKCZIHOUJO6I

Data i hora

Signat per

SUSANA RAMOS MARTÍN (Secretari/ària Òrgan de Selecció)

Signat per

FRANCESC TORREJÓN COMINO (President/a Òrgan de Selecció)

URL de verificació

02/11/2020 15:09:52

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7G46C3LNMDJCRKCZIHOUJO6I

Pàgina

5/5

