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Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat 

ACTA DE SESSIÓ 

 

Direcció de recursos humans 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 òrgan de selecció. Execució i correcció role playing. Obertura fase concurs.  

Dates: 26, 27 i 28 de gener de 2022 i 21 de febrer de 2022 
Hora inici: (26/01/22) 9.00 hores – (27/01/22) 9.30 hores - (28/01/22) 8.00 hores – (21/02/22) 14.30 hores 
Tipus de sessió: Mixta (Presencial - Telemàtica ) 
Lloc: Centre Cívic Pla d’en Boet – Zoom sales 1 i 2 de Selecció 

 
ORDRE DEL DIA:  

1. Convocatòria de l’òrgan. 
2. Acords sobre la segona part prova pràctica. 
3. Execució role playing.  
4. Resultats 
5. Realització de prova de nivell de llengua catalana 
6. Declaració de requisits de participació i mèrits. 

 

 
1. Convocatòria de l’òrgan de selecció.  

 
En data 26, 27 i 28 de gener de 2022 i 21 de febrer de 2022 es reuneix l’òrgan de selecció, a les hores abans 
referenciades, amb quòrum suficient per l’adopció d’acords, assisteixen:   
 
 

Presidenta suplent: Sra. Eva Higueras Massó, 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: excusa la seva absència el 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.   

Observador: excusa la seva absència a les sessions el representant de la Junta de Personal de l’Ajuntament 
de Mataró. 
 
2. Acords sobre la segona part prova pràctica. 

 
L’Òrgan de selecció es reuneix els dies 26 i 27 de gener de 2022 i acorda realitzar la prova tipus role playing 
en format telemàtic, a través de l’aplicació Zoom. S’acorden els criteris de correcció i els indicadors a avaluar.  
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3. Execució de la prova role playing 
 

El 28 de gener de 2022 es dur a terme la realització de la prova role playing. L’exercici simula la casuística 
d’una jornada de treball d’un/a auxiliar tècnic/a inspector/a. 
 
Les persones aspirants estan convocades en dos torns amb un decalatge de 45 minuts. El primer torn no 
abandona les instal·lacions municipals fins que tot el segon torn ha accedit a la sala d’espera. S’inicien les 
proves a les 8.45 hores.  
 
A l’inici s’informa als/les aspirants sobre com es desenvoluparà la prova. Restaran a l’espera del seu torn a la 
sala d’actes del Centre Cívic Pla d’en Boet, seran cridades per ordre de convocatòria, i disposaran d’un màxim 
de 7 minuts per resoldre el supòsit.  

 
Aquesta prova és de caràcter eliminatori, es puntua sobre 10 punts i cal un mínim de 5 per superar-la.  
 
Les competències que s’avaluen en el decurs de la mateixa són les següents: 
 

 Anàlisis i resolució de problemes (2’5 punts) 

 Planificació i Organització (2’5 punts) 

 Orientació a la ciutadania (2’5 punts) 

 Habilitats comunicatives (2’5 punt) 
 

4. Resultats  
 

En data 21 de febrer de 2022 es reuneix l’òrgan de selecció, s’acorden puntuacions i s’eleven els resultats de 
la prova.  
 

Les  puntuacions obtingudes són les següents (orde codi aspirant, de menor a major): 
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PUNTUACIÓ RESULTAT 

*****1262W 1,75 2,25 1,75 1,25 7,00 7,00 

*****1905Q 1,25 2,25 2,25 1,75 7,50 7,50 

*****2344E NP NP NP NP No presentat/da Exclòs/a 

*****3370D 1,00 1,25 1,00 0,75 4,00 No supera 

*****5456E 1,50 1,75 2,25 1,25 6,75 6,75 

*****5756P 1,75 2,50 1,75 1,50 7,50 7,50 

*****6125F NP NP NP NP No presentat/da Exclòs/a 

*****6287S 1,25 0,75 0,75 1,00 3,75 No supera 

*****6322V 1,25 1,75 1,50 0,75 5,25 5,25 

*****6789W 1,50 1,75 2,00 1,50 6,75 6,75 

*****6994X 1,75 2,00 2,00 1,00 6,75 6,75 

*****7103G NP NP NP NP No presentat/da Exclòs/a 

*****7596A 1,50 2,00 2,25 1,25 7,00 7,00 

*****8446W 1,50 2,25 1,50 1,00 6,25 6,25 
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Les persones aspirants que hagin obtingut una puntuació mínima de 5 punts, superen la segona part 
de la prova pràctica i passen a la fase de concurs de mèrits. 
 
 
Les puntuacions finals de la fase d’oposició són les següents: 
 
 

CODI 
ACREDITACIÓ 

CATALÀ 
PUNTUACIÓ 

TEST  

PUNTUACIÓ 
PROVA 

 ESCRITA 

PUNTUACIÓ  
ROLEPLAYING 

TOTAL  
OPOSICIÓ 

*****1262W Exempt/a 6,880 7,625 7,00 21,51 

*****1905Q Exempt/a 7,376 5,250 7,50 20,13 

*****5456E Prova 7,128 6,000 6,75 19,88 

*****5756P Exempt/a 7,190 5,750 7,50 20,44 

*****6322V Exempt/a 5,506 5,000 5,25 15,76 

*****6789W Exempt/a 5,382 7,000 6,75 19,13 

*****6994X Exempt/a 6,252 9,000 6,75 22,00 

*****7596A Exempt/a 5,442 5,750 7,00 18,19 

*****8446W Exempt/a 7,188 6,125 6,25 19,56 

 
 
5. Realització de prova de nivell de llengua catalana 

 
L’aspirant amb número de registre *****5456E va realitzar, el passat dia 2 de març de 2022, a dependències 
municipals per a la realització de la prova de nivell de català.  
 
El resultat de la mateixa ha estat APTE/A, atesa la diligència de la Secretària del procés de selecció de data 
3 de març de 2022. 
 
 
6. Declaració de requisits de participació i mèrits. 

 
a. Termini per realitzar la declaració de requisits de participació i mèrits amb el formulari on-line. 

 
Les persones que han superat les proves, han de fer la declaració responsable de mèrits per via telemàtica 
(OVAC), d’acord amb l’apartat 8 de les bases específiques que regulen aquest procés de selecció i l’apartat 
8.5.2 de les bases generals que regulen els processos selectius de l’Ajuntament de Mataró.  
 
El termini per fer aquest tràmit, serà des del proper dia 8 de març de 2022 i fins el 15 de març de 
2022, a les 23.59 hores, al web municipal de l’Ajuntament de Mataró. 
 
La direcció de Recursos Humans i Organització posarà a l’abast de totes les persones candidates que ho 
sol·licitin, l’assessorament necessari per portar a terme aquesta part del procés.  

 
No obstant això, i amb independència del moment en què s’hagin de mostrar els documents, cal tenir 
present que la data màxima d’obtenció dels requisits i mèrits és el darrer dia de presentació de sol·licituds. 
(8 de febrer de 2021). 
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b. Calendari de validacions de la declaració de mèrits.  

 
Es convoca a les persones indicades, per aportar la documentació original que acrediti els mèrits i re-
quisits de participació ja declarats. 
 
(no és necessari fer fotocòpia dels documents, ja que es tracta de mostrar i contrastar dades). 
 
 
LLOC: Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) - c/ Francisco Herrera nº 70, Mataró (1r pis -Aula 1) 
 

CODI DIA HORA 

*****1262W 17/03/2022 9.00 

*****1905Q 17/03/2022 9.00 

*****5456E 17/03/2022 9.00 

*****5756P 17/03/2022 9.00 

*****6322V 17/03/2022 9.00 

*****6789W 17/03/2022 9.45 

*****6994X 17/03/2022 9.45 

*****7596A 17/03/2022 9.45 

*****8446W 17/03/2022 9.45 

 
 

I sense més assumptes a tractar, a les 15.30 hores finalitza la sessió de l’Òrgan i s’aixeca acta a data de la 
signatura electrònica amb la conformitat de la totalitat dels seus membres.  

 

Eva Higueras 
Massó - DNI 
46356348D 
(TCAT)

Firmado digitalmente 
por Eva Higueras Massó 
- DNI 46356348D (TCAT) 
Fecha: 2022.03.04 
09:19:23 +01'00'


