
CSV (Codi segur de verificació) IV7GVTQLKBZTLBMLARVCGQCS6Q Data i hora 24/09/2020 08:24:11

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 EVA HIGUERAS MASSÓ (President/a Òrgan de Selecció)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7GVTQLKBZTLBMLARVCGQCS6Q Pàgina 1/2

 
 

Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 
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 ACTA DE SESSIÓ 
 
 

  
 

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

l’ocupació temporal (COT) 

EXPEDIENT: 2019/23860 

 

ASSUMPTES: Acta de sessió i final del procés selectiu de de 3 places de peó, grup AP, per concurs 

oposició lliure via COT. 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Acord dels indicadors de les competències.  

2. Realització de les entrevistes via telemàtica. 

3. Suma de puntuacions i resultats finals. 

 

 

1. Acord dels indicadors de les competències definides a les bases de la convocatòria i 

annex a l’expedient.  

 

2. A les 9.40 hores s’inicien les entrevistes per determinar l'adequació de la persona aspirant al 

perfil competencial exposat en les bases específiques del procés. L’entrevista personal ha tingut 

una durada aproximada de 40 minuts per candidat i han finalitzat a les 12.30 hores. 

 

L’entrevista te un valor màxim de 3 punts. S’apliquen els criteris de l’apartat 11.1.7 de les bases 

generals i de l’apartat 7.1 de les específiques del procés selectiu, on es recull que es convocarà 

a l’entrevista tothom que tingui opció matemàtica a obtenir una de les places convocades. 

 

Data: 22 de setembre de 2020  

Hora inici: 09.30 hores. 

Tipus de sessió:  telemàtica  

Lloc: Zoom 
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Les competències avaluades són : 

• Orientació a la ciutadania 

• Autodesenvolupament personal 

• Treball en equip 

 

La puntuació obtinguda a l’entrevista per cadascuna de les persones aspirants, és la següent: 

 

Núm. registre 
Puntuació 

entrevista 

2088 1.9 

1678 1.6 

1660 1.4 

 

3. La suma dels resultats de totes les fases del concurs oposició, són les que seguidament es detallen:  

Número de 

registre 

Total fase 

oposició 

Total 

mèrits 

Puntuació fase 

oposició i mèrits 

Puntuació 

entrevista 

Puntuació 

final 

2088 29,325 23,00 52,325 1.9 54.225 

1678 28,146 23,00 51,146 1.6 52.746 

1660 26,107 23,00 49,107 1.4 50.507 

 

Per tant, Tenint en compte que la convocatòria ha previst tres places de torn lliure, les persones 

que han obtingut més punts i que aquest òrgan de selecció proposa per ser contractats com a 

Peó, de la plantilla de personal laboral fix de l’Ajuntament de Mataró, són:  

 

- Antonio Espartero Porras 

- Jordi Garcia Gómez 

- Francisco Morillas Fernández 

 

 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i es signa aquesta acta, 


