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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: Constitució i sessió de l’òrgan de selecció, realització i resultats de la prova tipus test. 

 

Data: 29 de novembre de 2019. 
Hora inici: 08:30 hores.  
Tipus de sessió: presencial.  
Lloc: Sala de conferències de l’IES Miquel Biada. (Ada. Puig i Cadafalch 89-99, Mataró) 
 

ORDRE DEL DIA:  
 

1. Constitució de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  
2. Acords d’aspectes relacionats amb la puntuació de la prova. 
3. Execució de la prova.  

 
 

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

 
Es constitueix l’òrgan de selecció designat per les bases, amb l’assistència dels següents membres: 
 
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 Organització 
de l’Ajuntament de Mataró. 

Assessores: Eva Mota Perelló, cap de Secció d’oficis i serveis 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.   

 
Observador: José Luís Rodríguez Montes, representant del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Excusa la seva assistència com a vocal 3, el  Sr.  Víctor Serrano Martínez, Departament d’empresa i Conei-
xement del SOC-OTG, Generalitat de Catalunya. 
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2. Acords d’aspectes relacionats amb la puntuació de la prova. 
 

L’òrgan de selecció ha elaborat les 40 preguntes tipus test, més 4 de reserva. S’acorda 1 hora de temps 
d’execució.  
 
Pel que fa a la puntuació de cada encert= 0.175; per cada errada=-0.043; les respostes en blanc no resten.  
 
En el cas que s’hagin marcat dues o més respostes, es considerarà incorrecte, restant -0’043. 
 
Màxima puntuació 7 i mínima per superar-la 3’5 punts, tal com indiquen les bases. 
 
 
L’Òrgan de selecció acorda anul·lar la pregunta 18 del model 1 i la pregunta 17 del model 2, atès que la 
l’opció b i la c poden crear confusió i la resposta pot ser qualsevol de les dues.  
 
 Com s’anomena el mitjà mecànic que s’utilitza en un magatzem per transportar i elevar càrregues? 

a) Un apilador manual 
b) Un portapalets o transpalet 
c) Un carretó elevador 
d) Una plataforma universal 

 
 

3. Execució de la prova.  
 

Un cop els aspirants han estat identificats i han accedit a l’aula, es dóna per iniciada la sessió i es tanca 
l’accés quan són les 9:30 hores.   
L’Òrgan dóna les instruccions i informació necessària per la realització de la prova. S’inicia la prova a les 
09:50 i finalitza a les 10:50 hores, sense incidències remarcables.  
 
Les persones aspirants que hagin obtingut una puntuació mínima de 3,5 punts superen aquesta 
prova i passen a la prova pràctica. 
 

NÚM  
REGISTRE 

Puntuació  
1a prova 

Resultat 

2088 6,825 6,825 

1660 6,607 6,607 

1678 5,646 5,646 

2429 5,078 5,078 

2312 5,035 5,035 

2411 4,949 4,949 

2116 4,906 4,906 

1986 4,513 4,513 

2625 4,381 4,381 
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NÚM  
REGISTRE 

Puntuació  
1a prova 

Resultat 

1777 4,335 4,335 

2280 4,295 4,295 

2176 4,160 4,160 

1996 4,120 4,120 

2010 4,077 4,077 

1920 4,034 4,034 

2744 3,859 3,859 

2194 3,816 3,816 

1896 3,730 3,730 

1829 3,641 3,641 

2202 3,595 3,595 

2260 3,595 3,595 

1684 3,512 3,512 

1899 3,512 3,512 

1980 3,337 No supera 

1648 3,199 No supera 

1658 3,116 No supera 

1763 3,067 No supera 

2548 2,984 No supera 

1656 2,944 No supera 

1974 2,895 No supera 

1807 2,858 No supera 

2282 2,640 No supera 

1737 2,462 No supera 

2646 1,332 No supera 
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Persones convocades a la prova següent: 
 

NÚM  
REGISTRE 

Puntuació  
1a prova 

Resultat 

2088 6,825 6,825 

1660 6,607 6,607 

1678 5,646 5,646 

2429 5,078 5,078 

2312 5,035 5,035 

2411 4,949 4,949 

2116 4,906 4,906 

1986 4,513 4,513 

2625 4,381 4,381 

1777 4,335 4,335 

2280 4,295 4,295 

2176 4,160 4,160 

1996 4,120 4,120 

2010 4,077 4,077 

1920 4,034 4,034 

2744 3,859 3,859 

2194 3,816 3,816 

1896 3,730 3,730 

1829 3,641 3,641 

2202 3,595 3,595 

2260 3,595 3,595 

1684 3,512 3,512 

1899 3,512 3,512 
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Les persones aspirants que no van presentar-se a la prova teòrica queden excloses del procés selectiu. 
 
Persones no presentades 
 

 

NÚM  
REGISTRE 

Resultat  
1a prova 

1839 No presentat/da 

1799 No presentat/da 

2433 No presentat/da 

2722 No presentat/da 

2520 No presentat/da 

1934 No presentat/da 

4. Data prova pràctica. 
 

D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 7.1.d de les bases específiques del procés la prova pràctica “Es 
puntuarà sobre 24 punts i seran necessaris 12 punts per superar-la. Es demanarà que la persona resolgui 
situacions equivalents a les que podria trobar-se en un dia de treball, d’acord amb les funcions del lloc es-
mentades a la base 2a. d’aquest document.  
 

Aquesta prova és de caràcter eliminatori. 

En el cas que es tracti de proves situacionals tipus role-playing, es gravaran en les condicions que es fan 
constar al document de bones pràctiques en matèria de selecció de personal, que consta annexat a les bases 
generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla de l’Ajuntament 
de Mataró per la via COT. 
 
Les competències que s’avaluaran en el decurs de la prova pràctica, a banda de la realització correcte de 
l’activitat plantejada, seran les següents:  
 

- Autonomia i organització 
- Adaptabilitat 
- Anàlisi i resolució de problemes 

 
 
La prova pràctica, tindrà lloc el proper dimecres 29 de gener de 2020 a les 9:30 hores, a l’edifici del Pericó 
(C/Comadaran s/n,  Mataró). Els aspirants poden accedir al recinte a partir de les 9:00 hores.  

 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 10.30 hores es finalitza la sessió de l’Òrgan i es signa aquesta acta 
amb la conformitat de la totalitat dels seus membres.  


