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

ACTA
PROCÉS: Provisió de llocs de treball per concurs de mèrits i capacitats
EXPEDIENT: 2021/000112476
ASSUMPTE: Acta sessió provisió de 2 llocs de treball de coordinador/a d’Assistència a la Ciutadania

Data: 15 de febrer de 2022
Horari: 13 a 14 hores.
Tipus de sessió: Presencial
Lloc: Dependències municipals
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Reunió de l’òrgan de la provisió amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.
Desenvolupament i resultats de la prova pràctica
Convocatòria per a la validació de requisits i mèrits
Convocatòria entrevistes

1. Reunió de l’òrgan de la provisió amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.
Es constitueix l’òrgan de la provisió designat per les bases, amb l’assistència dels següents membres:

Presidenta: Sra. Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna de la Direcció de
Recursos Humans de l’Ajuntament de Mataró.
Vocals:
Sr. Diego Belmonte Chamorro, cap de servei de l’àmbit d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró
Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, tècnica de Planificació Estratègica de la direcció de Recursos Humans i
Organització
Secretària: Sra. Verònica García Guerra, administrativa de la direcció de Recursos Humans i Organització

2. Desenvolupament i resultat de la prova pràctica.
La prova pràctica es va realitzar el passat 21 de gener de 2022, a partir de les 9.30 hores, a la Sala
de Reunions de l’edifici de serveis centrals (C. El Carreró, 13-15, 1r soterrani).
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Les competències valorades i la ponderació de puntuació establerta per a cadascuna, han estat les
següents:






Anàlisi, resolució de problemes i presa de decisions (3 punts)
Planificació i Gestió (3 punts)
Transversalitat (1,5 punts)
Adaptació (1 punt)
Gestió d’equips de treball (1,5 punts)

Un cop realitzada la correcció de la prova pràctica, els resultats obtinguts per les persones aspirants han
estat els que a continuació es relacionen:

NIF
interessat

1
2
3
4
5
6
7

38811030W
34750557H
38807758L
46054546J
38094893Q
38823527X
46032777W

Anàlisi,
resolució
problemes i
presa
decisions
3 punts
2,458
1,135
NP
2,395
NP
1,556
1,358

Planificació
Gestió equips
Transversalitat Adaptació
i Gestió
treball
1,5 punts
1 punt
3 punts
1,5 punts
2,25
0,292
NP
1,81
NP
0,58
1,08

1,128
0,564
NP
1,128
NP
0,564
0,564

1
0
NP
1
NP
1
1

1,5
0,583
NP
1,25
NP
0,667
0,667

Total
Màx 10 p
Mín 5 p
8,336
2,574
No presentat/da
7,583
No presentat/da
4,367
4,669

La puntuació màxima a obtenir en aquesta prova pràctica és de 10 punts, essent la puntuació mínima per
superar-la de 5 punts.
Per tant, les persones que superen aquesta prova pràctica i continuen en la provisió són les persones
aspirants 38811030W i 46054546J.

3. Convocatòria per a la validació de requisits i mèrits.
Validació i presentació de documents: Es convoca les següents persones el dia 22 de febrer, a la
sala de formació l’edifici de serveis centrals, (C. El Carreró, 13-15, 1r soterrani), a l’hora indicada a
continuació.
Cal portar documentació original o còpia en bon estat de tot el què s’hagi declarat prèviament,
inclòs el certificat de vida laboral ACTUALITZAT. No cal fer fotocòpies.
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Codi

Dia i Hora validació de requisits i mèrits

Ubicació

38811030W 22 de febrer de 2022, a les 11.30 hores

C. El Carreró, 13-15, 1r soterrani

46054546J 22 de febrer de 2022, a les 12.15 hores

C. El Carreró, 13-15, 1r soterrani

4. Convocatòria entrevistes
L’òrgan de provisió acorda realitzar la fase d’entrevista, per avaluar aspectes motivacionals, les
habilitats comunicatives, la gestió de l’estrés.
Les competències que s’exploraran a la fase d’entrevista, d’acord amb les bases específiques de la provisió
i a l’acta de constitució, són les següents:



Comunicació interpersonal
Autodesenvolupament

L’entrevista té caràcter eliminatori. El barem de puntuacions és el següent:




0 punts: perfil diferent al dels llocs convocats. No supera.
1 punt: adequació mitjana al perfil establert.
2 punts: adequació alta.

Donada la situació sanitària actual, 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 del DNI i mostrar-lo a la càmera.
Enllaç per l’entrevista:
https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/92394538930

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 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

Direcció de Recursos Humans i Organització
Oficina Tècnica

CSV (Codi de verificació
Segura)

IV7C6UL7MH7MIXHPWVWWIYHEIY

3

Data i hora

18/02/2022 14:42:59

Normativa

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

Signat per

VERÓNICA GARCÍA GUERRA (Secretari/ària Òrgan de Selecció)

Signat per
URL de verificació

ANA MÓNICA MUÑOZ LEÓN (President/a Òrgan de Selecció)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7C6UL7MH7MIXHPWVWWIYHEIY

Pàgina

3/4

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

ACTA
o La plataforma que s'utilitzarà és ZOOM. Si te alguna consulta o incidència, pot enviar un correu
electrònic a seleccio@ajmataro.cat
o La durada aproximada és de 30'
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 següent 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.

La convocatòria de les persones aspirants que passen a la fase d’entrevista és la següent:

Codi identificador

Convocatòria entrevista

38811030W

Dijous 24/02/2022, a les 9.00 hores

46054546J

Dijous 24/02/2022, a les 9.30 hores

I sense més assumptes a tractar, a les 14.00 hores es finalitza la sessió i es signa aquesta acta amb la
conformitat de l’òrgan de la provisió.
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