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

ACTA FINAL

PROCÉS: Convocatòria d’1 plaça de tècnic/a mitjà/ana, subgrup A2, d’Atenció Ciutadana, per concurs
oposició de promoció interna.
EXPEDIENT: 2020/43309
ASSUMPTES: Sessió de l’òrgan de selecció: resultats avaluació psicològica de competències i
personalitat, valoració de mèrits i proposta de nomenament.
Data: 25 de gener de 2021
Hora inici: 9:00 hores
Tipus de sessió: híbrida
Lloc: Telemàtica i Sala de Reunions, C/ El Carreró, 13-15, planta 4, Mataró
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Convocatòria de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.
Resultats prova Avaluació psicològica de competències i personalitat.
Valoració fase de concurs de mèrits.
Proposta de nomenament.

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:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:
Vocal 4:
Secretària:

Sra. Susana Ramos Martín, psicòloga de recursos humans.
Sr. Joan Pau Magro Muñoz, cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions.
Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, tècnica d’organització i qualitat de la Direcció de
Recursos Humans i Organització.
Sra. Anna Pérez Pol, de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, designada per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Sra. Anna Rams Grau, cap del Departament d’Atenció Ciutadana, de l’Ajuntament de
Badalona.
Sra. Neus Laje Martín, administrativa del Servei de Gestió i Atenció a les Persones

Observadora:Sra. Teresa Fité Girves, representant de la Junta de Personal de l’Ajuntament de Mataró.
Excusa la seva absència el Sr. Francesc Torrejón Comino, director de Recursos Humans i Organització,
com a assessor de l’òrgan.

2.

Resultats prova Avaluació psicològica de competències i personalitat.

A les 9:00h s’inicia la sessió amb la informació en relació a la prova d’Avaluació psicològica de
competències i personalitat, que es va portar a terme segons l’acordat per l’òrgan en sessió de 12 de
gener de 2021.
El dilluns 18 de gener a partir de les 9:00h es van portar a terme les proves psicotècniques de suport a
l’entrevista a la persona aspirant, administrant un qüestionari d’autoavaluació de la personalitat i un segon
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de competències professionals, proves que van iniciar-se a les 9:15 després de la lectura d’instruccions, i
que van finalitzar a les 10:40h.
Un cop realitzats ambdós qüestionaris, es van corregir per ser posteriorment contrastats i integrats a
l’entrevista.
El dijous 21 de gener es va portar a terme l’entrevista personal per part de la Sra. Susana Ramos Martín,
en tant que psicòloga de la Direcció de Recursos Humans i Organització, amb la presència de la Sra.
Cristina Moratalla, com a vocal 2a de l’òrgan de selecció.
A les 9:20h, es va iniciar l’entrevista informant prèviament a la persona aspirant sobre les característiques
de la mateixa: que no era eliminatòria, que tindria una durada aproximada de 45 minuts, i que els 6 punts
es distribuirien de la següent forma entre les competències a avaluar, segons ho acordat per l’òrgan de
selecció:
-

Orientació al servei i a la ciutadania - 2 punts
Resolució de conflictes - 2 punts
Creativitat i innovació - 2 punts

A les 10:10h va finalitzar l’entrevista, essent el resultat el següent:
COMPETÈNCIES

2389/1114N
2

Orientació al servei i a la ciutadania

1,5

Resolució de conflictes

2

Creativitat i innovació
TOTAL

3.

5,5

Valoració fase de concurs de mèrits.

En relació a la valoració de la documentació aportada per la persona aspirant, mitjançant declaració
responsable de l’historial professional, contrastada amb l’original per un/a funcionari/ària de l’Ajuntament
de Mataró el passat 18 de gener, i atenent al recollit a les bases generals i específiques de la convocatòria,
l’òrgan de selecció acorda atorgar la següent puntuació:

NÚM.
IDENT

Formació
Reglada
(màx. 2p)

2389/
1114N

0

Formació Complementària
Subtotal
Gen.
Esp.
F. Comp.
(màx. 5p)
0,60

1,40

2,00

Exp. Professional
Subtotal
Equiv.
Rel.
Exp. Prof.
(màx. 7p)
4,65

1,575

Altres
mèrits
(màx. 4p)

6,225

3,40

TOTAL
MÈRITS
11,625

Per tant, el resultat final de les fases d’oposició i de concurs és el següent:
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2389/1114N

22

5,5

11,625
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4.

Proposta de nomenament.

A la vista dels resultats, l’òrgan de selecció acorda proposar al Sr. Diego Belmonte Chamorro per al seu
nomenament com a funcionari/ària en pràctiques en la categoria de tècnic mitjà del Servei d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró.
El Sr. Belmonte haurà de realitzar un període de pràctiques d’una durada de 6 mesos, que quedarà
interromput en les situacions d’incapacitat temporal, maternitat, adopció o acolliment i vacances.
El període de pràctiques és obligatori i eliminatori i la qualificació final serà d’apte/a o no apte/a. Si la
persona aspirant obté la qualificació de no apte quedarà eliminada del procés selectiu, i el procés quedarà
desert en moment, en no haver-hi més persones que l’hagin superat.
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió del 25 de gener de 2021 a les 9:25 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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