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

ACTA DE SESSIONS
PROCÉS: Convocatòria de 6 places de conserge
EXPEDIENT: 2019/34704
ASSUMPTES: Resultats valoració de mèrits. Suma de resultats de les proves. Convocatòria a l’entrevista personal.
Modalitat de les sessions:



Declaració de mèrits mitjançant formulari en sessió en línia, d’acord amb el calendari fixat a la darrera
acta de sessió.



Validació de la informació declarada en modalitat presencial, el dia 9 de febrer, de 9 a 15 hores, al
centre cívic de Pla d’en Boet.



Proposta de valoració dels mèrits declarats en sessió en línia.

Quòrum per l’adopció d’acords en sessió en línia, sobre la valoració dels mèrits declarats:
Presidenta: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del servei de desenvolupament i organització de la direcció de
recursos humans de l’Ajuntament de Mataró.
Vocals:
- Sra. Verónica Garcia Guerra, auxiliar administrativa del servei de Gestió i Atenció a les Persones de la direcció
de Recursos Humans de l’Ajuntament de Mataró.
- Sr. Sergio Ortega Gálvez, tècnic d’esports de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.
Assessora de l’òrgan de selecció: - Sra. Glòria Ferré Agustí, cap Secció Xarxa d'Equipaments
Observador/a: Sra. Teresa Fité Girvés, membre de la Junta de Personal Funcionari.
Els resultats de la valoració de mèrits, d’acord amb el barem de puntuacions que consta a les bases generals i les
especifiques d’aquest procés selectiu, són els següents:

(pàgina següent)

Servei de desenvolupament i organització
Direcció de recursos humans i organització
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Data i hora
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Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
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Signat per

VERÓNICA GARCÍA GUERRA (Secretari/ària Òrgan de Selecció)

Signat per
URL de verificació

JÚLIA ORTEGA RAMOS (President/a Òrgan de Selecció)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7H4LY2MEENSWBKZT6UKMLVAQ
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La suma de totes les proves realitzades fins a la data, és la següent:
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D’acord amb les bases reguladores del procés selectiu, es convoca a la fase de l’entrevista les persones
que tenen opció matemàtica, tenint en compte que són un total de 6 places.
Si, un cop realitzades aquestes primeres entrevistes, es comprovés que algú no entrevistat podria tenir opció
a obtenir una plaça, (per exemple, degut a que una persona de les convocades inicialment, hagués decidit
no presentar-se a aquesta darrera prova) es continuarien realitzant entrevistes personals per ordre de puntuacions, fins a assolir l’objectiu de la convocatòria.
Tal com s’indica a les bases especifiques del procés selectiu, la puntuació màxima és de 6 punts i no és
eliminatòria. S’avaluaran les següents competències:



Orientació a la ciutadania;



Treball en equip;



Autodesenvolupament personal;



Anàlisi i resolució de problemes;
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Autonomia i organització.

Les entrevistes es realitzaran de forma telemàtica, per eliminar qualsevol risc de contagi de la Covid 19.
A continuació es fa constar el dia i l’hora, així com l’enllaç amb el que cal connectar-se a la plataforma
ZOOM. Cal disposar de DNI i mostrar-lo a la càmera.
És necessari fer la prova a través d’un dispositiu amb càmera (un mòbil, tauleta, ordinador, ..) i assegurar
que la cobertura permet fer l’entrevista amb comoditat. Tal com indica el codi de bones pràctiques, totes es
gravaran en format audiovisual.
Per qualsevol consulta: seleccio@ajmataro.cat.

CODI
1872
1752
2038
1715
1751
2229
2123
1765
1771
2161

DIA, HORA ENTREVISTA
Dia 3 de març a les 9,30 hores
Dia 3 de març a les 10,15 hores
Dia 3 de març a les 11,30 hores
Dia 3 de març a les 12,15 hores
Dia 4 de març a les 9,30 hores
Dia 4 de març a les 10,15 hores
Dia 4 de març a les 11,30 hores
Dia 4 de març a les 12,15 hores
Dia 5 de març a les 9,30 hores
Dia 5 de març a les 10,15 hores

LLOC
ht tps://ajmataro-formacio.zoom.us/j/86964371785
ht tps://ajmataro-formacio.zoom.us/j/86964371785
ht tps://ajmataro-formacio.zoom.us/j/86964371785
ht tps://ajmataro-formacio.zoom.us/j/86964371785
ht tps://ajmataro-formacio.zoom.us/j/89268637895
ht tps://ajmataro-formacio.zoom.us/j/89268637895
ht tps://ajmataro-formacio.zoom.us/j/89268637895
ht tps://ajmataro-formacio.zoom.us/j/89268637895
ht tps://ajmataro-formacio.zoom.us/j/87206513642
ht tps://ajmataro-formacio.zoom.us/j/87206513642

I sense més assumptes a tractar signen aquesta acta la presidenta i la vocal-secretària, amb la conformitat de
l’òrgan de selecció.
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