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ACTA DE SESSIÓ 

 

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

 

PROCÉS: Convocatòria de 24 places d’auxiliar administratiu/va, subgrup C2, dues de les quals es reserven a 

persones amb discapacitat, mitjançant concurs-oposició via COT (Consolidació de l´Ocupació Temporal). 

EXPEDIENT: 2020/000014314 

ASSUMPTES: Sessió de l’òrgan de selecció. 

 

Data: 03/03/2022 
Tipus de sessió: per mitjans electrònics.  

 
ORDRE DEL DIA:  
 

1. Reunió de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  
2. Deliberació i acords a les al·legacions presentades a la primera part de la prova pràctica. 
 

 
 

 
1. Reunió de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  
 
Es reuneix l’òrgan de selecció designat per les bases, amb l’assistència dels següents membres: 
 
Presidenta: Sra. Alba López Tamboleo, psicòloga de l´Oficina Tècnica de la Direcció de Recursos Humans i Orga-
nització, de l´Ajuntament de Mataró. 

 

Vocals: 

Sra. Noema Colomer Subirà, assessora jurídica de l’Oficina Tècnica de la Direcció de Recursos Humans i Organit-
zació de l’Ajuntament de Mataró. 

Sr. Rafael Fabregat Vidiella, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció de Serveis. Servei de RRHH, 

designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

 

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

 

Assessors/es de l’òrgan:  

Sra. Montserrat Suari Clot. Responsable gestió administrativa del Servei d´Assessorament i Gestió de l´Àrea de 
Serveis a la Ciutadania de  l’Ajuntament de Mataró.  

Sr. Sergi Sayols Villanueva, psicòleg de l’Oficina Tècnica de la Direcció de Recursos Humans i Organització de 
l’Ajuntament de Mataró. 
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2. Deliberació i acords a les al·legacions presentades a la primera part de la prova pràctica. 

 
 
Aspirant 38853493F: sol·licita revisió i saber per què no se li ha puntat res en l’aparat de coneixements.  
 
Resposta: Enviar la graella de correcció. L’òrgan tècnic de selecció ha revisat la prova de l’aspirant 
38853493F i es ratifica en la seva valoració. 
 
S’informa a la persona aspirant que els coneixements concrets que s’han valorat en el supòsit escollit pel 
mateix són els demostrats relatius a: els principis bàsics de l’atenció ciutadana, les fases de l’atenció 
personalitzada, i el dret a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques; no obstant això, 
també s’han valorat altres coneixements que estiguessin recollits en el temari. 
 
 
Aspirant 38806187: sol·licita revisió. 
 
Resposta: Enviar la graella de correcció. L’òrgan tècnic de selecció ha revisat la prova de l’aspirant 
38806187 i es ratifica en la seva valoració. 
  
 
Aspirant 52406273: sol·licita revisió i demana més puntuació a la seva prova, segons els seus criteris. 
 
Resposta: Enviar la graella de correcció. L’òrgan tècnic de selecció ha revisat la prova de l’aspirant 
52406273 i es ratifica en la seva valoració. 
 
S’informa a la persona aspirant que els criteris que s’han tingut en compte per a la valoració de les 
competències relatives a l’estil de redacció són les següents: 
 
- Ortografia, llenguatge administratiu, gramàtica i ordre. 
 
D’altra banda, s’informa a la persona aspirant que els coneixements concrets que s’han valorat en el supòsit 
escollit pel mateix són els demostrats relatius a: els principis bàsics de l’atenció ciutadana, les fases de 
l’atenció personalitzada,  i el dret a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques; no 
obstant això, també s’han valorat altres coneixements que estiguessin recollits en el temari. 
 
Així mateix, s’informa a la persona aspirant que els criteris que s’han tingut en compte per a la valoració de 
les competències relatives a l’anàlisi i resolució de problemes; planificació i organització i orientació a la 
ciutadania són els següents: 
 
• Anàlisi i resolució:  identificació de la situació i de la problemàtica, la relació de dades i les solucions 
proposades. 
• Planificació i organització: ordre de la identificació, de l’anàlisi i de la solució; seguiment del cas i els 
mitjans i recursos utilitzats. 
• Orientació a la ciutadania: escoltar i calmar, argumentació entenedora i verificació de si la persona ha 
entès l’explicació. 
 
 
Aspirant 38821655: Sol·licita revisió. 
 
Resposta: Enviar la graella de correcció. L’òrgan tècnic de selecció ha revisat la prova de l’aspirant 
38821655 i es ratifica en la seva valoració. 
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Aspirant 44022344: sol·licita revisió. 
 
Resposta: Enviar la graella de correcció. L’òrgan tècnic de selecció ha revisat la prova de l’aspirant 
44022344 i es ratifica en la seva valoració. 
 

 
Aspirant 38836020: sol·licita revisió. 
 
Resposta: Enviar la graella de correcció. L’òrgan tècnic de selecció ha revisat la prova de l’aspirant  
38836020 i es ratifica en la seva valoració. 
 

 
 
 
 

 I sense més assumptes a tractar, es signa aquesta acta amb la conformitat de l’òrgan de selecció.  


