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ACTA DE SESSIÓ 
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PROCÉS: Convocatòria de 3 places d’auxiliar tècnic inspector, grup C2, per concurs oposició d’accés  lliure, 

via consolidació de l’ocupació temporal (COT) 

EXPEDIENT: 2020/000042876 

ASSUMPTES: Sessions de l’òrgan de selecció. 

 

Data: 16 i 24 de setembre de 2021. 
Hora inici: 8.00 hores.  
Tipus de sessions: Telemàtiques 
Lloc: Sala 1 Selecció - Zoom 

 
ORDRE DEL DIA:  
 

1. Acord dels indicadors de les competències 
2. Realització entrevistes 
3. Suma de puntuacions i resultats finals 

 

 
 

1. Indicadors entrevistes 

Acord dels indicadors de les competències definides a les bases de la convocatòria i annex a l’expedient.  

2. Realització entrevistes 

A les 8.30 hores s’inicien les entrevistes per determinar l'adequació de la persona aspirant al perfil com-

petencial exposat en les bases específiques del procés. L’entrevista personal ha tingut una durada apro-

ximada de 40 minuts per candidat i han finalitzat a les 11.30 hores. 

L’entrevista te un valor màxim de 3 punts. S’apliquen els criteris de l’apartat 11.1.7 de les bases gene-

rals i de l’apartat 7.1 de les específiques del procés selectiu, on es recull que es convocarà a l’entrevista 

tothom que tingui opció matemàtica a obtenir una de les places convocades. 

Les competències avaluades són : 

 treball en equip 

 autodesenvolupament 

 habilitats de comunicació 

La puntuació obtinguda a l’entrevista per a cadascuna de les persones aspirants és la següent: 

CODI 
Autodesenvo-

lupament 
Treball en 

equip 
Comunicació 
interpersonal 

Puntuació 

****1403V 0’625 0’875 1 2’500 

****7056X 0’625 0’875 1 2’500 

****7103G 0’500 0’625 1 2’125 
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3. Suma i resultats finals 

La suma de les puntuacions de totes les fases del concurs oposició, són les que seguidament es detallen: 

 

Aspirant 
TOTAL 
FASE 

OPOSICIÓ 

TOTAL  
FASE  

MÈRITS 
ENTREVISTA SUMA 

****7103G 22,925 22,50 2,125 47,550 

****1403V 20,445 23,00 2,500 45,945 

****7056X 20,780 4,00 2,500 27,280 

 

 
Per tot lo anterior, tenint en compte que la convocatòria ha previst tres places de torn lliure, les persones 
que han obtingut més punts i que aquest Òrgan de selecció proposa per ser nomenats/des com a Auxiliars 
Tècnics Inspectors/es, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, són: 
 
 

- Óscar Alcalde López 

- Esther Roda Franco 

- Marta Sirvent Casado 

 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 13.30hores finalitza la sessió de l’Òrgan i es signa aquesta acta amb 
la conformitat de la totalitat dels seus membres.  
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