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

ACTES DE SESSIÓ

PROCÉS: Convocatòria d’1 plaça d’inspector, subgrup A2, de la Policia Local, per concurs oposició lliure.
EXPEDIENT: 2020/10846
ASSUMPTES: Sessió de l’òrgan de selecció, realització i correccions prova pràctica
Data: 3 d’octubre de 2020.
Hora inici: 8:00 hores.
Tipus de sessió: presencial.
Lloc: Institut Miquel Biada, Avinguda de Puig i Cadafalch, 89, 08303 Mataró.
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.

Convocatòria de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.
Acord sobre elements de la prova, i consens criteris de correcció. Revisió adequació espais.
Execució de la prova.

1.

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

A les 8:00h es reuneix l’òrgan de selecció designat per les bases, amb l’assistència dels/de les següents
membres:
President:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:
Vocal 4:
Vocal 5:
Vocal 6:

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 Vallès
Sr. David Otal de Sanromà, inspector de la Policia Local de Santa Maria de Palautordera
Sra. Susana Ramos Martín, psicòloga de Recursos Humans
Sr. Francesc Guillén Lasierra, designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Sr. Domènec Escarré García, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat

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

Observador: Sr. Manuel Àngel Lizcano Amores, representant de la Junta de Personal de l’Ajuntament
de Mataró.
Excusa la seva absència el Sr. Antoni Merino Orejón, gerent de l'Ajuntament de Mataró
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2.

Acord sobre elements de la prova, i consens criteris de correcció. Revisió adequació espais.

Els/les membres de la comissió tècnica creada per elaborar l’esborrany de prova pràctica, Sr. Mateo
Sánchez Reyes i Sra. Susana Ramos Martín, eleven a la resta de l’òrgan la seva proposta, acordant
aquest la configuració final de la mateixa. En aquest moment es procedeix a revisar els espais on
s’emplaçarà la prova i el material a fer servir.
La prova, amb un valor de 0-24 punts, s’acorda estigui formada per dos exercicis eliminatoris entre sí,
segons el recollit a les bases, amb la següent distribució de puntuacions:
-

Anàlisi de cas – Supòsit pràctic (12 punts, amb la necessitat d’obtenir un mínim de 6 punts)
Exercici de safata (12 punts, amb la necessitat d’obtenir un mínim de 6 punts)

Ambdós exercicis s’acorda es desenvolupin en 1h i 30 minuts cadascun i que es lliurin separadament.
Quan son les 9:00h s’obren les aules i es passa a identificar a les persones aspirants, realitzant la pressa
de temperatura per protocol COVID 19.

3.

Execució de la prova.

Un cop les persones aspirants han estat identificades i han accedit a l’aula, tenint en compte que hi son
totes les convocades, es dóna per iniciada la sessió i es tanca l’accés quan són les 9:15 hores.
Es procedeix a fer la lectura de les instruccions generals, específiques, i l’Anàlisi del cas - Supòsit pràctic,
per si sorgeix algun dubte, que les persones aspirants puguin manifestar-ho als/a les membres del tribunal.
Així mateix, s’informa que una vegada finalitzi la 1h i 30 minuts de durada d’aquest primer exercici, les
persones aspirants hauran de generar el PDF que serà gravat en una memòria USB, per poder continuar
amb el segon exercici de safata.
A les 9:26h s’inicia la primera prova escrita, que finalitza a les 10:56h, sense més incidències que un canvi
d’ordinador de l’aspirant 8355F perquè el teclat de l’ordinador assignat originalment no funcionava del tot
correctament. Una vegada finalitza la prova, la secretària i vocal 4 del procés li pregunta a aquesta
persona si necessita dels 5 minuts que han suposat el canvi d’ordinador, als quals renuncia, i procedeix a
la gravació de les proves en una memòria USB.
A les 11:16h es fa lectura de les instruccions del 2on Exercici de safata i la prova comença a les 11:21h.
Quan son les 12h els membres del tribunal entren a la sala on es desenvolupa la prova i lliuren a les
persones aspirants la situació nº7 de la safata d’entrada, i sol·liciten a les persones aspirants que
identifiquin en el si de la prova el moment en què reben aquesta comunicació.
A les 12:51h finalitza la prova i es procedeix a la gravació i impressió de la mateixa.
Quan son les 13:15h es mostra la prova impresa a totes les persones aspirants que validen que es tracta
dels seus dos exercicis, finalitzant la sessió quan son les 13:30h.
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió del 3 d’octubre de 2020 a les 14 hores, i es signa
aquesta acta amb la conformitat de la totalitat dels/de les membres de l’òrgan de selecció.
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Data: 7 d’octubre de 2020.
Hora inici: 9:00 hores.
Tipus de sessió: presencial.
Lloc: Sala Reunions Ed. Carreró, C/ El Carreró, 13-15, 08301 Mataró
ORDRE DEL DIA:
1.
2.

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

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:
Vocal 3:
Vocal 4:
Vocal 5:
Vocal 6:

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 Vallès
Sr. David Otal de Sanromà, inspector de la Policia Local de Calella
Sra. Susana Ramos Martín, psicòloga de Recursos Humans
Sr. Francesc Guillén Lasierra, designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Sr. Domènec Escarré García, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat

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
Observador: Sr. Manuel Àngel Lizcano Amores, representant de la Junta de Personal de l’Ajuntament de
Mataró.
Excusa la seva absència el Sr. Antoni Merino Orejón, gerent de l'Ajuntament de Mataró.

2.

Correcció de la prova pràctica

S’inicia la correcció de les proves pràctiques de les persones aspirants que, en no finalitzar, suposa que
l’Òrgan s’emplaci el proper 21 d’octubre per continuar-hi.
En aquest sentit, i atenent al calendari previst i acordat en acta de constitució s’acorda es publiqui una
diligència ajornant les dates previstes en un inici per a informació de les persones aspirants.
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió del 7 d’octubre de 2020 a les 14:30 hores, i es signa
aquesta acta amb la conformitat de la totalitat dels/de les membres de l’òrgan de selecció.
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Data: 21 d’octubre de 2020.
Hora inici: 12:00 hores.
Tipus de sessió: presencial.
Lloc: Sala Reunions Ed. Via Pública, Pl. Granollers, 11, Mataró
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.

Convocatòria de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.
Correcció prova pràctica.
Convocatòria defensa projecte de gestió.

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:
Presidenta suplent: Sra. Mercedes Baeza García, cap del Servei de Relacions laborals i Assistència
Jurídica.
Vocal 1:
Sr. Mateo Sánchez Reyes, Intendent major de la Policia Local de Mataró.
Vocal 2:
Sr. Juan Antonio González Moratalla, inspector de la Policia Local de Cerdanyola del Vallès
Vocal 3:
Sr. David Otal de Sanromà, inspector de la Policia Local de Calella
Vocal 4:
Sra. Susana Ramos Martín, psicòloga de Recursos Humans
Vocal 5:
Sr. Francesc Guillén Lasierra, designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Vocal 6:
Sr. Domènec Escarré García, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat
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. 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.
2.

Correcció de la prova pràctica

Es continua amb la correcció de les proves pràctiques de les persones aspirants, que han de superar
separadament els dos exercicis de la prova, tenint en compte que si no superen l’Anàlisi del cas-Supòsit
pràctic, no es corregeix l’Exercici de safata, amb les següents puntuacions:
-

Anàlisi de cas – Supòsit pràctic (12 punts, amb la necessitat d’obtenir un mínim de 6 punts)
Exercici de safata (12 punts, amb la necessitat d’obtenir un mínim de 6 punts)

Els resultats obtinguts han estat els següents:
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3777Z

TOTAL SUPÒSIT PRÀCTIC (MÍNIM 6 PUNTS)

Exercici de Safata (*12 punts)

Servei de Desenvolupament i Organització
Direcció de Recursos Humans i Organització

TOTAL SUPÒSIT PRÀCTIC (MÍNIM 6 PUNTS)
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No
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1
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COMP: Efectivitat individual (2,5 punts)
COMP: Direcció i desenvolupament de persones (2
punts)
COMP: Transversalitat en la prestació de serveis (1,5
punts)

Coneixements i aplicació al lloc de treball (3 punts)
Capacitat de síntesi, qualitat en l'expressió, ordre i claredat (1 punt)
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Nº IDENTIFICACIÓ

1
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0,75

9031J

COMP: Transversalitat en la prestació de serveis (1,5 p)

COMP: Direcció i desenvolupament de persones (2 p)

COMP: Efectivitat individual (2 punts)

Coneixements i aplicació al lloc de treball (3 punts)
Capacitat de síntesi, qualitat en l'expressió, ordre i claredat (1 punt)

Anàlisi del cas 1 (*12 punts)
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3777Z
15,125

TOTAL PROVA PRÀCTICA
3.

Nº IDENTIFICACIÓ
8115C
18

8355F
15

Convocatòria defensa projecte de gestió.

Tal i com recullen les bases específiques:
“La prova consistirà en l’elaboració, presentació i defensa davant l’òrgan de selecció d’un projecte
de gestió, des de l’anàlisi competencial de l’àmbit administratiu dels cossos de policia local i
en un context de policia orientada a la proximitat i la intervenció comunitària, desenvolupar
un projecte de policia administrativa que integri totes les fases del procediment, la
distribució orgànica, funcional i operativa dels recursos humans i materials, així com el
seguiment i avaluació dels resultats i la qualitat del servei.
Aquest projecte tindrà una extensió màxima de 40 pàgines, a una sola cara, en format DIN A4 i amb
tipus de lletra Arial o Calibri 11 i interlineat 1,5 (els encapçalaments d’apartats i seccions del
document podran ser de grandària superior).
(...)
L’òrgan de selecció convocarà les persones aspirants que hagin superat la primera prova, per tal
d’exposar i defensar el projecte realitzat, amb possibilitat de suport visual. L’exposició haurà
d’ajustar-se al contingut del projecte presentat i es desenvoluparà davant d’aquest durant un temps
màxim de 20 minuts, al final dels quals, els membres de l’òrgan podran formular les preguntes i
aclariments que s’escaiguin sobre el treball presentat i exposat. L’òrgan de selecció, però, podrà
reduir el temps d’exposició a un temps comú no inferior a 10 minuts. Les condicions d’exposició
estaran definides i publicades amb la convocatòria a la prova.
Els aspectes a valorar, que podran ser a títol orientatiu: l’anàlisi i diagnòstic de la situació actual;
innovació i propostes de millora; motivació, justificació i descripció d’objectius de les propostes;
establiment de conclusions; presentació, estructura, ordre i claredat; i exposició i defensa del
projecte, així com les competències de
Visió estratègica,
Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comunicació i influència
Gestió del canvi i lideratge
La prova tindrà caràcter obligatori i eliminatori i serà qualificada fins a un màxim de 12 punts,
quedant eliminades del procés selectiu aquelles persones que no obtinguin, com a mínim, una
puntuació de 6 punts.”
L’òrgan de selecció acorda convocar a les persones que han superat la Prova Pràctica a l’exposició i
defensa del Projecte de gestió, atenent al seu número de presentació de sol·licitud de participació en el
procés selectiu el proper:
Dia:
Lloc:
Hores:

Divendres, 30 d’octubre de 2020
Ed. Via Pública, Pl. Granollers, 11, Mataró
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Codi identificatiu
8355F
8115C
3777Z

1
2
3

Hora defensa
12:00
12:30
13:00

A tal efecte, la presentació haurà d’estar dimensionada per no excedir els 20 minuts, i les persones
aspirants disposaran del següent equip: ordinador, projector i pantalla.
Si necessitessin disposar d’altres mitjans de suport per poder portar a terme la presentació, hauran de
comunicar-ho, com a màxim fins el dia 28 d’octubre, via correu electrònic, seleccio@ajmataro.cat, indicant
en l’assumpte del correu el següent: “A/A Secretaria procés Inspector/a PL, Exp. 10846: sol·licitud de
mitjans específics per defensa projecte”.
L’òrgan de selecció acorda que la distribució de la puntuació sigui 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:
-Habilitats comunicatives verbals i no verbals (1 punt)
-Resolució de qüestions plantejades per l'òrgan de selecció (2 punts)
-Terminologia i coherència entre el projecte i la defensa (1 punt)

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió del 21 d’octubre de 2020 a les 14:30 hores, i es signa
aquesta acta amb la conformitat de la totalitat dels/de les membres de l’òrgan de selecció.
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