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ACTA DE SESSIÓ 
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PROCÉS: Convocatòria per cobrir 24 places d’auxiliar administratiu, grup C2, set de les quals es reserven a 

persones amb discapacitat, mitjançant concurs-oposició d´accés lliure. 

EXPEDIENT: 2020/000014316 

ASSUMPTES: Sessió de l’òrgan de selecció. 

 
Data: 28 de febrer de 2022. 
Hora inici: 9:00 hores.  
Tipus de sessió: presencial i per mitjans electrònics. 
Lloc: El carreró, 13 -1. Sala de reunions i 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. 
3. Convocatòria segona part de la prova pràctica.  
4. 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 Or-
ganització, de l´Ajuntament de Mataró. 

 

Vocals: 

Sra. Victoria Costa Coto, Cap del Servei d´Assessorament, Gestió i Planificació de l’Ajuntament de Mataró. 

Sr.  Jordi García Patón, Departament d'Interior Institut de Seguretat Pública de Catalunya, membre designat per 
l’Escola d’Administració Pública, 

 

Secretària: Sra. Ana Mónica Muñoz León, Tècnica de formació i comunicació de l’Oficina Tècnica 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 47150431: demana veure la correcció de la prova.  
 
Resposta: enviar la graella de correcció. L’òrgan tècnic de selecció ha revisat la prova de l’aspirant 
47150431 i es ratifica en la seva valoració. 
 
 
Aspirant 38830450: sol·licita revisió i saber quin són els criteris de valoració de l’anàlisi i resolució; 
planificació i organització; i orientació a la ciutadania. 
 
Resposta: L’òrgan tècnic de selecció ha revisat la prova de l’aspirant 38830450 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’anàlisi i resolució; 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 ( està dins de termini, nova sol·licitud, recurs...). 
• Planificació i organització: ordre de la identificació, de l’anàlisi i de la solució; seguiment del cas i els 
mitjans i recursos utilitzats ( expedient, consultes...). 
• Orientació a la ciutadania: escoltar i calmar, l’argumentació entenedora i verificació de si la persona ha 
entès l’explicació. 
 
Aspirant 46984375: sol·licita revisió. 
 
Resposta: L’òrgan tècnic de selecció ha revisat la prova de l’aspirant 46984375 i es ratifica en la seva 
valoració. 
 
Aspirant 13135588: sol·licita revisió i saber per què no se li ha puntuat res en l’apartat de coneixements i 
tan poc en els apartats relatius a l’anàlisi i resolució; planificació i organització; i orientació a la ciutadania 
són els següents: 
 
Resposta: L’òrgan tècnic de selecció ha revisat la prova de l’aspirant 13135588 i es ratifica en la seva 
valoració. 
 
S’informa a la persona aspirant que els coneixements concrets que s’han valorat són els coneixements 
demostrats, més enllà de la simple reproducció de la informació continguda en el plantejament del supòsit 
pràctic, relatius a: el dret de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques (art. 14 de la 
Llei 39/2015); el còmput dels terminis del supòsit –dies naturals i hàbils- (art. 30 de la Llei 39/2015); 
l’esmena i millora de la sol·licitud (art.68 de la Llei 39/2015), i la pràctica de la notificació a través de 
mitjans electrònics ( art.43 de la Llei 39/2015).  
 
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; 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 (està dins de termini, nova sol·licitud, recurs...). 
• Planificació i organització: ordre de la identificació, de l’anàlisi i de la solució; seguiment del cas i els 
mitjans i recursos utilitzats ( expedient, consultes...). 
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• Orientació a la ciutadania: escoltar i calmar, argumentació entenedora i verificació de si la persona ha 
entès l’explicació. 
 
Aspirant 34766994: sol·licita revisió. 
 
Resposta: L’òrgan tècnic de selecció ha revisat la prova de l’aspirant 34766994 i es ratifica en la seva 
valoració. 
 
Aspirant 38828568: sol·licita revisió i puntua la seva prova segons els seus criteris. 
 
Resposta: L’òrgan tècnic de selecció ha revisat la prova de l’aspirant 38828568 i es ratifica en la seva 
valoració. 
 
S’informa a la persona aspirant que els coneixements concrets que s’han valorat són els coneixements 
demostrats, més enllà de la simple reproducció de la informació continguda en el plantejament del supòsit 
pràctic, relatius a: el dret de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques (art. 14 de la 
Llei 39/2015); el còmput dels terminis del supòsit –dies naturals i hàbils- (art. 30 de la Llei 39/2015); 
l’esmena i millora de la sol·licitud (art.68 de la Llei 39/2015), i la pràctica de la notificació a través de 
mitjans electrònics ( art.43 de la Llei 39/2015). Així mateix, s’han valorat altres coneixements associats, de 
forma directa o indirecta, al supòsit plantejat (no s’ha tingut en compte els coneixements relatius a la fase 
d’ordenació del procediment). 
 
D’altra banda, 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; 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 (està dins de termini, nova sol·licitud, recurs...). 
• Planificació i organització: ordre de la identificació, de l’anàlisi i de la solució; seguiment del cas i els 
mitjans i recursos utilitzats ( expedient, consultes...). 
• Orientació a la ciutadania: escoltar i calmar, argumentació entenedora i verificació de si la persona ha 
entès l’explicació. 
 
 
 

3. Convocatòria segona part de la prova pràctica. 
 
Dia de realització de la segona prova pràctica: 12 de març de 2022 
Hora: 9:00 hores. Inici prova: 9:15 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. 
 
 
 

4. Adopció sobre acords relatius a la prova. 
 

La prova tindrà una durada d’ 1h i 30 minuts. La puntuació màxima serà de 10 punts i com a mínim cal-
dran 5 punts per superar-la.  
 
La prova pràctica consistirà en la resolució d’un supòsit pràctic en el que es valoraran les següents com-
petències: treball en equip, habilitats comunicatives i autodesenvolupament personal. També es valorarà 
l’estil de redacció, així com la justificació de les respostes. No es valoraran coneixements. 
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I sense més assumptes a tractar, a les 10:30 hores es finalitza la sessió i es signa aquesta acta amb la 
conformitat de l’òrgan de selecció.  


