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Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat 

ACTA DE SESSIÓ 

 

Servei de desenvolupament i organització 
Direcció de recursos humans i organització 1

 

PROCÉS: Convocatòria de 3 places de peó, grup AP, per concurs oposició via consolidació de l’ocupació  

temporal (COT) 

 

EXPEDIENT: 2019/23860 

ASSUMPTES: Sessió de l’òrgan de selecció, realització i resultats de la prova tipus test, declaració requisits 

i mèrits.  

 

 

Data: 29 de gener de 2019. 
Hora inici: 08:30 hores.  
Tipus de sessió: presencial.  
Lloc: Edifici del Pericó (c/Comadaran s/n, Mataró) 

 
ORDRE DEL DIA:  

 

1. Convocatòria de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  
2. Acord sobre la petició d’un cas de força major. 
3. Revisió de l’adequació de l’espai i elements de la prova. Consens criteris de correcció. 
4. Execució de la prova i resultats 
5. Declaració de requisits de participació i mèrits. 

 
 

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

A les 8.30 h. es reuneix l’òrgan de selecció designat per les bases, amb l’assistència dels següents mem-
bres: 
 
Presidenta: Sra. Eva Higueras Massó, psicòloga del Servei de Desenvolupament i Organització de la 
Direcció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Vocals: 

Vocal 1: Sr. Joan Campmajó Sebastià, cap de servei d’Espais Públics de la Direcció Transició Ecològica, 
Sostenibilitat i Espai Públic de la Corporació.  

Vocal 2: Sr. Àlex March i Raurell, Cap de la unitat tècnica de parcs i jardins, secció Qualitat ambiental, 

Servei de paisatge urbà, promoció ambiental i medi ambient de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 

  
Secretària: Sra. Verònica Garcia Guerra, administrativa de la Direcció de Recursos Humans i Organitza-
ció de l’Ajuntament de Mataró. 

Assessores: Senyor Joan Carbonell Angelats, cap de secció de jardinería, Sra. Eva Mota Perelló, cap 

de Secció d’oficis i serveis, ambdós del Servei d’Espais Públics, i la senyora Victòria Perales Martínez, 

Tècnica de suport especialitzat del Servei de desenvolupament i organització, ambdues de l’Ajuntament 

de Mataró.   
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Observador: José Luís Rodríguez Montes, representant del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Ma-
taró. 

 
Excusa la seva assistència com a vocal 3, el  Sr.  Víctor Serrano Martínez, Departament d’empresa i 
Coneixement del SOC-OTG, Generalitat de Catalunya. 
 

 
 

2. Acord sobre la petició d’un cas de força major 
 

L’Òrgan de selecció considera que recau una causa de força major en la persona aspirant amb número de 
registre 2312*. L’aspirant no va assistir a la prova pràctica però ha al·legat documentalment trobar-se en 
causa d’ingrés hospitalari en el dia de l’execució de la prova.  
 
Així doncs, es convoca a l’aspirant amb número d’identificació 2312* el proper dimecres dia 19 de febrer 
de 2020 a les  13.00 hores a l’Edifici del Pericó (C/ Comadaran s/n, Mataró) per tal de realitzar la prova 
pràctica. Cal que porti roba còmoda i calçat de seguretat. 
 
 
 

3. Revisió de l’adequació de l’espai i elements de la prova. Consens criteris de correcció. 
 

A les 8.45 hores l’Òrgan revisa els dos espais on s’emplaçarà la prova pràctica i, els elements i eines que 
la conformen. Es prenen fotografies d’ambdós espais així com de les eines i materials de què es disposa. 
 
La prova consistirà, atenent als criteris que recullen les bases específiques del procés, en resoldre una 
situació equivalent a les que podria trobar-se en un dia de treball. Quan són les 9.29 hores l’Òrgan acaba 
la reunió i s’emplaça a iniciar la prova.  
 
 
 

4. Execució de la prova i resultats 
 

A les 9.32 h s’explica a les persones aspirants en què consisteix la prova. S’informa que, tal i com regu-
len les bases generals dels processos selectius de l’Ajuntament de Mataró i les bases específiques 
d’aquesta convocatòria, es prendran fotografies en el moment en que cada aspirant hagi acabat la seva 
prova, amb la finalitat de poder disposar de registres fefaents de l’activitat realitzada per cada persona. 
 
Es recorda  a les persones aspirants que la prova pràctica es puntua sobre 24 punts i són necessaris un 
mínim de 12 per superar-la. Aquesta prova és de caràcter eliminatori.  
 
D’acord amb la planificació publicada en diligència del dia 28 de gener de 2020, accedeixen les 12 prime-
res persones aspirants, per ordre de número de registre, de dues en dues, a partir de les 9.30 h. A les 
11.21 h finalitza el primer torn de proves.  
 
Les persones que constitueixen el segon torn inicien la prova a les 11.35 h, accedeixen de dues en dues 
per ordre de registre. Finalitzen totes les proves quan són les 12.35 h.  
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Les persones que han obtingut una puntuació mínima de 12 punts superen aquesta prova  
 
 

Número de 
Registre 

Puntuació  
prova pràctica 

Resultat prova 
pràctica 

1660 22,50 22,50 

1678 22,50 22,50 

1684 12,50 12,50 

1777 11,50 No supera 

1829 11,50 No supera 

1896 10,50 No supera 

1899 16,00 16,00 

1920 11,50 No supera 

1986 17,00 17,00 

2010 11,50 No supera 

2088 22,50 22,50 

2116 8,50 No supera 

2176 11,50 No supera 

2202 10,50 No supera 

2260 13,00 13,00 

2280 15,50 15,50 

2312* No presentat/da*  No presentat/da* 

2411 17,00 17,00 

2429 17,50 17,50 

2625 9,50 No supera 

 
  *2312 – força major 
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Les persones aspirants que no van presentar-se a la prova pràctica queden excloses del procés 
selectiu. 
 
Persones no presentades 
 

Número 
 de registre 

Resultat prova 
pràctica 

1996 No presentat/da 

2194 No presentat/da 

2744 No presentat/da 

 
Un cop finalitzada la fase d’oposició, les sumes de les puntuacions de les diferents proves són les 
següents  

 
*Es recorda a les persones candidates que l’aspirant amb número de regis-
tre 2312 ha de realitzar la prova pràctica, per tant, caldrà incorporar a l’ex-
pedient el resultat de la prova, motiu pel qual el quadre annex és provisional.  

 

Número re-
gistre 

Resultat  
prova test 

Resultat 
 prova pràctica 

Total fase 
oposició 

1660 6,607 22,50 29,107 

1678 5,646 22,50 28,146 

1684 3,512 12,50 16,012 

1899 3,512 16,00 19,512 

1986 4,513 17,00 21,513 

2088 6,825 22,50 29,325 

2260 3,595 13,00 16,595 

2280 4,295 15,50 19,795 

2411 4,949 17,00 21,949 

2429 5,078 17,50 22,578 

 
 

6. Declaració de requisits de participació i mèrits. 
 

a. Termini per realitzar la declaració de requisits de participació i mèrits  amb el formulari on line. 
 
Les persones que han superat les proves, han de fer la declaració responsable de mèrits per via telemàtica 
(OVAC), d’acord amb l’apartat 6 de les bases específiques que regulen aquest procés de selecció.  
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El termini per fer aquest tràmit, serà des del proper dia 24 de febrer de 2020 i fins el 8 de març de 2020, a 
les 23.59 hores, al web municipal de l’Ajuntament de Mataró.  
 
La direcció de Recursos Humans i Organització posarà a l’abast de totes les persones candidates que ho 
sol·licitin, l’assessorament necessari per portar a terme aquesta part del procés. No obstant això, i amb 
independència del moment en què s’hagin de mostrar els documents, cal tenir present que la data màxima 
d’obtenció dels requisits i mèrits és el darrer dia de presentació de sol·licituds. (23 de setembre de 2019). 
 
 
 

b. Calendari de validacions de la declaració de  mèrits. Es convoca a les persones indicades, per 
aportar la documentació original que acrediti els mèrits i requisits de participació ja declarats 
(no cal fer fotocòpia dels documents, ja que es tracta de mostrar i contrastar dades).  

 
LLOC: Direcció de Recursos Humans, El Carreró, 13-15, 3a. planta (Mataró). 

 
 
 

 

Número de registre 
Dia i hora validació declaració  

de requisits i mèrits 

1660 18/03/2020 – 9.30 h 

1678 18/03/2020 – 9.30 h 

1684 18/03/2020 – 9.30 h 

1899 18/03/2020 – 9.30 h 

1986 18/03/2020 – 9.30 h 

2088 18/03/2020 – 11.00 h 

2260 18/03/2020 – 11.00 h 

2280 18/03/2020 – 11.00 h 

2411 18/03/2020 – 11.00 h 

2429 18/03/2020 – 11.00 h 

 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 13.00 h es finalitza la sessió de l’Òrgan i es signa aquesta acta amb 
la conformitat de la totalitat dels seus membres.  


