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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: 24 de febrer de 2022. 
Hora inici: 11:30 hores.  
Tipus de sessió: presencial i telemàtica.  
Lloc: El Carreró, 13 -1 (Sala reunions) i via Zoom. 
 

ORDRE DEL DIA:  
 

1. Reunió de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  
2. Convocatòria segona part de la prova pràctica.  
3. Adopció sobre acords relatius a la prova.  

 

 
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 
Organització, de l´Ajuntament de Mataró. 

 

Vocals: 

Sra. Noema Colomer Subirà, assessora jurídica de l’Oficina Tècnica de la Direcció de Recursos Humans i 
Organització, 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. Convocatòria segona part de la prova pràctica.  

 
Dia de realització de la segona part de la prova pràctica: 12 de març de 2022 
Hora entrada aspirants: 11:30 hores. Inici de la prova: 11:45 hores 
Lloc: INSTITUT MIQUEL BIADA, Avinguda de Puig i Cadafalch, 89, 08303 Mataró 
 
Dies abans de la prova es publicarà una diligència amb la distribució de les aules. 
 
 
 

3. Adopció sobre acords relatius a la prova.  
 

L’òrgan acorda que la segona part de la prova pràctica tindrà una durada de 50 minuts. La puntuació 
màxima serà de 12 punts i mínim caldran 6 punts per superar-la.  
 
L’examen constarà de diversos exercicis tipus test i d’un breu supòsit per escrit, basats en les funcions 
generals del lloc de treball. Es valoraran les següents competències professionals: comprensió ordres 
senzilles, resolució d’operacions senzilles i organització i mètode; així com la brevetat, la correcció 
gramatical, ortogràfica i d’estil. 
 
En cap dels exercicis es valoraran coneixements.  
 

 
 
 

I sense més assumptes a tractar, a les 12:30 hores es finalitza la sessió i  es signa aquesta acta amb la 
conformitat de l’òrgan de selecció.  


