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

ACTA

Assumpte: Procediment excepcional d’urgència per cobrir temporalment un lloc arquitecte/a
tècnic/a.
Expedients: 2019/000035188

Ordre del dia
1. Informació necessitat a cobrir
2. Sorteig persones a entrevista
3. Entrevista
4. Resultats selecció

1. Informació necessitat a cobrir
El Servei d’Habitatge va informar sobre la necessitat de contractar una persona per cobrir un perfil
d’arquitecte/a tècnic/a en el marc del programa Yes We Rent, atès que per a dur a terme la implementació
del projecte, és necessari disposar-ne. Aquest projecte es finança amb capital rebut de subvenció i és
requisit disposar dels perfils que es detallen en el termini que acorden els plecs.
Actualment, a la llista d’espera d’arquitectes/as (exp. 273/17), no hi ha cap persona amb disponibilitat per
cobrir aquesta necessitat.
En el punt 5è de les bases específiques reguladores de la borsa de treball d’inscripció permanent i creació
de llista d’espera, s’estableix la excepció següent:
“En aquells casos o situacions molt puntuals i inajornables, degudament motivats, en els quals la cobertura
de la necessitat sigui tan urgent que no hi hagi temps suficient per generar una llista i no es pugui recórrer a
cap llista de perfil similar, es podrà contractar/nomenar una persona directament de la borsa, mitjançant
una entrevista d’avaluació de competències. En aquest cas, s’entrevistaran 5 persones, triades mitjançant
sorteig davant un/a fedatari/ària públic/a que aixecarà acta. Aquest sorteig es comunicarà i publicarà al lloc
habitual.
Aquest supòsit excepcional no genera llista d’espera.”

2. Sorteig persones a entrevistar
En data 26 de juliol del 2019, es procedeix a exportar un llistat del tràmit de borsa de treball amb totes les
sol·licituds rebudes. Del llistat resultant es realitza un filtre per tal de visualitzar a aquelles persones que
en el moment de la seva inscripció van indicar que disposaven de la titulació d’Arquitectura Tècnica.
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Un cop aplicats el filtres i, eliminades les candidatures duplicades es disposa de 16 persones per dur a
terme el sorteig.
De les candidatures, es descarten d’ofici aquelles que corresponen a persones que actualment resten en
situació activa amb l’Ajuntament de Mataró ocupant places interinament per vacant, contractes i/o
nomenaments per períodes sense fi determinat, i nomenaments amb data fi que són superiors a 30 dies:
atenent als criteris de gestió de llistes d’espera actualment en vigor, aprovats pel Ple de la Corporació en
sessió de 4 d’abril de 2019 i, publicats al BOPB en data 23 d’abril de 2019.
Atesa la situació on només es disposa de 7 persones per dur a terme les entrevistes, no es realitza cap
sorteig i es contacta amb totes elles per oferir participar del procés selectiu.
Es procedeix a realitzar les trucades per citar als aspirants a entrevista. De les persones contactades dos
son descartades per no aportar la titulació requerida (CGB ******1856H/ DEC ******3448S), una altra no
dona resposta a les trucades ni al correu electrònic (HVD ***9647S) i tres, són citats per entrevista.
Les persones, són convocades el dia 29 de juliol de 2019, a les següents hores i en l’ordre que es detalla:
 OHC ***4604N – 11:40 hores
 SMS *****262W – 12:20 hores
 OPG *****884H – 13:00 hores

3. Entrevista
En data 29 de juliol de 2019, a la sala de formació de l’edifici del Carreró, es realitzen les entrevistes a les
persones aspirants. Les realitza la senyora Eva Higueras Massó, Psicòloga de Recursos Humans del
Servei de Desenvolupament i Organització.
Les competències que s’han explorat són:
 Identificació amb l’organització
 Anàlisis i resolució
 Habilitats comunicatives
 Treball en equip
 Innovació/ creativitat

4. Resultats selecció
Un cop realitzades les entrevistes, l’ordre de prelació de les persones entrevistades per cobrir aquesta
necessitat és el següent:
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1. OPG ****7884H
2. SMS ****9647S
3. OHC ****4604N

Per tant, es proposa oferir al senyor Oriol Pujol Guillen aquest nomenament fora de plantilla com a
arquitecte tècnic en el marc del projecte “Yes We Rent”.
I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca acta del procediment excepcional emprat així com del resultat
final d’aquesta selecció.

Mataró, a 30 de juliol de 2019
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