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ACTA DE SESSIÓ 

 

Servei de desenvolupament i organització 
Oficina Tècnica 1 

 

PROCÉS: Convocatòria de 2 places d’auxiliar tècnic inspector, grup C2, per concurs oposició d’accés  lliure.  

EXPEDIENT: 2020/000042877 

ASSUMPTES: Sessions de l’òrgan de selecció. 

 

Data: 30 d’abril de 2021. 
Hora inici: 8.30 hores.  
Tipus de sessió: Presencial  
Lloc: Centre Cívic Pla d’en Boet 

 
 
ORDRE DEL DIA:  

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

 
2. Execució de la prova i resultats 

 
 

 
 

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

A les 8.30 hores es reuneix l’òrgan de selecció amb l’assistència dels següents membres:  

Presidenta: Sra. Julia Ortega Ramos, psicòloga de l’Oficina tècnica de la Direcció de Recursos Humans i 

Organització 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: Sra. Marta Ruiz Brunet cap de servei de promoció de ciutat i comerç de l’Ajuntament de Mataró. 

Vocal 3: Sr. Raul Andreu Vives, tècnic inspector del Servei d’urbanisme, activitats i obres i projectes de 

l’Ajuntament del Masnou. 

Vocal 4: excusa la seva absència el Sr. Guillem Cubells Herrero, Departament de Polítiques digitals i 

Administració Pública, de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

Secretària: Sra. Neus Laje Martín, administrativa de la Direcció de Recursos Humans i Organització de l’Ajun-

tament de Mataró. 

Assessora: Victòria Perales Martínez, Tècnica de suport especialitzat de l’oficina tècnica de la Direcció de 

Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament de Mataró.   
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Observador: excusa la seva absència el senyor Manuel Lizcano Amores, representant de la Junta de Perso-

nal de l’Ajuntament de Mataró. 

 

 
2. Execució de la prova i resultats 

 
A les 9.00 hores s’inicia l’entrada i identificació d les persones aspirants i a les 9.30 es tanca l’accés 
a les aules. L’Òrgan de selecció dona les instruccions i la informació necessària per a la realització 
de la prova tipus test, un cop finalitzada l’explicació, s’inicia la prova amb una durada de 60 minuts i 
es comunica que es podran endur la còpia dels enunciats de les preguntes. 
 
L’Òrgan revisa el contingut de la prova i acorda anul·lar la pregunta número 15 i utilitzar la primera de 
reserva, atès que el contingut d’aquesta i la número 35 és el mateix. S’adverteix a les persones aspirants 
que la pregunta queda anul·lada i es computarà la número 41 (primera pregunta de reserva). 
 
El 6 de maig de 2021 es fa arribar el resultat de la prova a les persones aspirants, via correu electrònic. El 
missatge contenia la puntuació, el nombre d’encerts i errades, i el full de respostes escanejat amb la cor-
recció.  
 
El resultat de la prova, ha estat el següent:   
 

CODI PUNTUACIÓ 

*****0049H No presentat/da 

*****0199X No presentat/da 

*****0218J No presentat/da 

*****0478E No presentat/da 

*****0490R 6,568 

*****0735R 5,880 

*****0813E 1,944 

*****0970P 4,380 

*****1113D No presentat/da 

*****1201S 6,504 

*****1225G 3,322 

*****1233K 5,442 

*****1262W 6,256 

*****1288T 5,382 

*****1403V 6,252 

*****1637E 4,944 

*****1686F 6,568 

*****1840M No presentat/da 

*****1857B 3,260 

*****1868M 5,942 
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CODI PUNTUACIÓ 

*****1905Q 7,626 

*****1917T 1,322 

*****2010W 3,506 

*****2147H No presentat/da 

*****2188X No presentat/da 

*****2344E 5,692 

*****2846Z 4,446 

*****2878Z 7,190 

*****3018Z No presentat/da 

*****3020H 4,258 

*****3285C 3,258 

*****3370D 6,630 

*****3493F 4,442 

*****3702E No presentat/da 

*****3759G 5,506 

*****3841J No presentat/da 

*****3856F 8,188 

*****4026A 5,632 

*****4315W No presentat/da 

*****4340E No presentat/da 

*****4700E No presentat/da 

*****4786L No presentat/da 

*****4846L 4,258 

*****5456E 7,128 

*****5625M 4,384 

*****5756P 6,878 

*****6015V 4,880 

*****6125F 4,756 

*****6273Z 4,566 

*****6285A No presentat/da 

*****6287S 8,064 

*****6322V 5,444 

*****6362L No presentat/da 

*****6388Y 2,948 

*****6551L 5,816 

*****6579Q No presentat/da 
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CODI PUNTUACIÓ 

*****6597Y No presentat/da 

*****6789W 5,382 

*****6816J 5,068 

*****6822J 7,378 

*****6994X 6,252 

*****7056X 4,132 

*****7103G 5,132 

*****7176C 4,444 

*****7301X No presentat/da 

*****7339K No presentat/da 

*****7576L 3,136 

*****7596A 6,066 

*****7793B 4,758 

*****7980R No presentat/da 

*****8052N 2,760 

*****8201R 4,382 

*****8214T No presentat/da 

*****8302G No presentat/da 

*****8317Z 4,508 

*****8446W 6,938 

*****8551T No presentat/da 

*****8691G No presentat/da 

*****8702T No presentat/da 

*****8706D 4,382 

*****8941G No presentat/da 

*****8942M No presentat/da 

*****9054D 3,820 

*****9137J No presentat/da 

*****9263C No presentat/da 

*****9270K No presentat/da 

*****9336K 5,818 

*****9587A 4,568 

*****9726G 4,944 

*****9881X 4,134 

 
 

L’Òrgan de selecció finalitza la sessió quan són les 11.10 hores.  
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Data: 12 de maig de 2021. 
Hora inici: 12.00 hores.  
Tipus de sessió: Telemàtica   
Lloc: Zoom – Sala 2 Selecció 

 
ORDRE DEL DIA:  
 

1. Convocatòria de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  
2. Resolució i acord sobre les al·legacions rebudes 
3. Data prova pràctica 
 

 
 

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

A les 12.00 hores es reuneix l’òrgan de selecció telemàticament amb l’assistència de tots els seus 

membres. Excusa la seva absència el Sr. Manuel Lizcano, membre de la Junta de personal Funcionari.  

2. Resolució i acord sobre les al·legacions rebudes. 

En data 5 de maig i 6 de maig de 2021 s’han rebut dues consultes en referència dues preguntes de la 

prova tipus test, la resolució de les quals es fa constar a continuació: 

Al·legació contra la pregunta número 18 
 
18.La tarifa aplicada al servei de recollida de residus domiciliària és un/a: 
 

a) preu públic 
b) Taxa 
c) Impost 
d) No es paga tarifa per la recollida de residus 

 
La persona manifesta que en el contingut del tema 18: “Ordenança municipal de Residus Urbans 
i neteja viària: Disposicions generals i Gestió de residus urbans", en concret el Títol Preliminar, 
les Disposicions Generals i el Titol I, que consta a les bases de la convocatòria, no hi consta cap 
apartat que doni resposta a la pregunta formulada, i per tant, queda fora de temari.  
 
L’Òrgan de selecció, un cop revisat el contingut de la totalitat del temari i de la prova tipus test, 
resol ESTIMAR l’al·legació , acorda a anul·lar la pregunta número 18 i corregir la pregunta 
número 42 (segona de reserva). 

 
 
Al·legació contra la pregunta número 30 
 
La persona aspirant al·lega que el tema 13 al que es refereix a les bases específiques diu el 
següent: Llicències de Guals: característiques del locals, condicions d'ús, manteniment i 
conservació. La pregunta número 30 de la prova tipus test te la seva resposta a l’apartat de 
l’ordenança on es descriu el Règim Sancionador en matèria d’infraccions pel que fa als guals, i 
aquest no està inclòs al temari.  
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L’Òrgan de selecció, un cop revisat el contingut de la totalitat del temari i de la prova tipus test, 
resol ESTIMAR l’al·legació , acorda a anul·lar la pregunta número 30 i corregir la pregunta 
número 43 (tercera de reserva). 

 
 

 El 13 de maig de 2021 es corregeix la prova tipus de test de nou, essent els resultats els següents: 
 
 

CODI PUNTUACIÓ RESULTAT 

*****0049H No presentat/da No presentat/da 

*****0199X No presentat/da No presentat/da 

*****0218J No presentat/da No presentat/da 

*****0478E No presentat/da No presentat/da 

*****0490R 7,192 7,192 

*****0735R 6,442 6,442 

*****0813E 2,006 No supera 

*****0970P 4,318 No supera 

*****1113D No presentat/da No presentat/da 

*****1201S 7,066 7,066 

*****1225G 3,634 No supera 

*****1233K 5,442 5,442 

*****1262W 6,88 6,88 

*****1288T 6,006 6,006 

*****1403V 6,252 6,252 

*****1637E 4,694 No supera 

*****1686F 6,568 6,568 

*****1840M No presentat/da No presentat/da 

*****1857B 3,884 No supera 

*****1868M 5,942 5,942 

*****1905Q 7,376 7,376 

*****1917T 1,446 No supera 

*****2010W 3,568 No supera 

*****2147H No presentat/da No presentat/da 

*****2188X No presentat/da No presentat/da 

*****2344E 5,692 5,692 

*****2846Z 4,446 No supera 

*****2878Z 7,19 7,19 

*****3018Z No presentat/da No presentat/da 
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CODI PUNTUACIÓ RESULTAT 

*****3020H 4,57 No supera 

*****3285C 3,258 No supera 

*****3370D 6,63 6,63 

*****3493F 4,442 No supera 

*****3702E No presentat/da No presentat/da 

*****3759G 5,818 5,818 

*****3841J No presentat/da No presentat/da 

*****3856F 8,438 8,438 

*****4026A 5,632 5,632 

*****4315W No presentat/da No presentat/da 

*****4340E No presentat/da No presentat/da 

*****4700E No presentat/da No presentat/da 

*****4786L No presentat/da No presentat/da 

*****4846L 4,258 No supera 

*****5456E 7,128 7,128 

*****5625M 4,072 No supera 

*****5756P 7,19 7,19 

*****6015V 4,88 No supera 

*****6125F 5,006 5,006 

*****6273Z 4,566 No supera 

*****6285A No presentat/da No presentat/da 

*****6287S 8,064 8,064 

*****6322V 5,506 5,506 

*****6362L No presentat/da No presentat/da 

*****6388Y 3,26 No supera 

*****6551L 6,44 6,44 

*****6579Q No presentat/da No presentat/da 

*****6597Y No presentat/da No presentat/da 

*****6789W 5,382 5,382 

*****6816J 5,13 5,13 

*****6822J 7,378 7,378 

*****6994X 6,252 6,252 

*****7056X 4,444 No supera 

*****7103G 5,132 5,132 

*****7176C 4,818 No supera 

*****7301X No presentat/da No presentat/da 
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CODI PUNTUACIÓ RESULTAT 

*****7339K No presentat/da No presentat/da 

*****7576L 2,948 No supera 

*****7596A 5,442 5,442 

*****7793B 5,07 5,07 

*****7980R No presentat/da No presentat/da 

*****8052N 3,072 No supera 

*****8201R 5,006 5,006 

*****8214T No presentat/da No presentat/da 

*****8302G No presentat/da No presentat/da 

*****8317Z 3,884 No supera 

*****8446W 7,188 7,188 

*****8551T No presentat/da No presentat/da 

*****8691G No presentat/da No presentat/da 

*****8702T No presentat/da No presentat/da 

*****8706D 4,944 No supera 

*****8941G No presentat/da No presentat/da 

*****8942M No presentat/da No presentat/da 

*****9054D 3,758 No supera 

*****9137J No presentat/da No presentat/da 

*****9263C No presentat/da No presentat/da 

*****9270K No presentat/da No presentat/da 

*****9336K 6,13 6,13 

*****9587A 4,318 No supera 

*****9726G 4,632 No supera 

*****9881X 4,134 No supera 

 
 
 
L’Òrgan acorda fer arribar per correu electrònic el resultat revisat a totes les persones aspirants, en el 
mateix format anterior.   
 
 
Les persones aspirants que hagin obtingut una puntuació mínima de 3,5 punts, superen aquesta prova 
i passen a la prova pràctica. 
 
 
 

CODI RESULTAT TEST  

*****6816J 5,130 
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CODI RESULTAT TEST  

*****2878Z 7,190 

*****3759G 5,818 

*****7103G 5,132 

*****1201S 7,066 

*****5756P 7,190 

*****2344E 5,692 

*****3370D 6,630 

*****1288T 6,006 

*****6287S 8,064 

*****6322V 5,506 

*****1233K 5,442 

*****1868M 5,942 

*****6551L 6,440 

*****0735R 6,442 

*****4026A 5,632 

*****1262W 6,880 

*****6822J 7,378 

*****3856F 8,438 

*****7596A 5,442 

*****9336K 6,130 

*****7793B 5,070 

*****1686F 6,568 

*****8201R 5,006 

*****8446W 7,188 

*****6789W 5,382 

*****5456E 7,128 

*****6125F 5,006 

*****1403V 6,252 

*****1905Q 7,376 

*****0490R 7,192 

*****6994X 6,252 

 
 
 

3. Data de la prova pràctica 
 

D’acord amb el estableix l’apartat 8 de les bases específiques del procés, la prova pràctica, és de caràcter 

eliminatori, basada en les funcions del lloc de treball que consten a les bases específiques del procés 
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selectiu. Es puntuarà sobre un màxim 20 punts en total. La prova pràctica es dividirà en dues parts, que es 

realitzaran en dies diferents i puntuaran 10 punts cadascuna, essent necessari obtenir un mínim de 5 punts 

a la primera, per ser convocat a realitzar la segona part.   

Es demanarà que la persona resolgui situacions equivalents a les que podria trobar-se en un dia de treball. 
En la realització de la prova pràctica, a més dels coneixements demostrats, es valorarà l’estil de redacció i 
les competències professionals 
 
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 ORDINARIA. 
 

 

La primera part de la prova pràctica, tindrà lloc el proper divendres 21 de maig a les 9:00 hores, a 

al Centre Cívic Pla d’en Boet (c/Juan Sebastian Elcano s/n,  Mataró). Els aspirants poden accedir al centre 

a partir de les 8:45 hores.  

 

Aquesta primera part de la prova, és escrita i es disposarà d’un total d’una hora i mitja per realitzar-la. Les 

competències que s’avaluaran i puntuació són les següents:   

- Anàlisi i resolució de problemes: 4 punts 

- Planificació i organització: 3 punts 

- Orientació a la ciutadania: 3 punts 

- Identificació i compromís amb  l’organització: 1 punt 

- Habilitats comunicatives: Claredat en l’exposició, redacció adequada al nivell del lloc de treball: 1 
punt. 
 

Per la realització de la prova es pot fer us de material de consulta com legislació, normativa, ordenances, 
etc.  No es poden fer servir, models d’informes, actes, manuals tècnics, i altres que no siguin ordenament 
jurídic. Les persones que superin aquesta part, seran convocades un altre dia a la realització de la segona 
part, que serà de tipus role-playing (situacions de treball presencials simulades). 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 13.00 hores finalitza la sessió de l’Òrgan i es signa aquesta acta amb 
la conformitat de la totalitat dels seus membres.  


