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Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat 

ACTA DE SESSIÓ 

 

Oficina Tècnica 
Direcció de recursos humans i organització 1 

 

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 d’abril de 2021. 
Hora inici: 8.30 hores.  
Tipus de sessió: Presencial  
Lloc: Sala d’actes CC 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 de la totalitat dels seus membres: 

Presidenta: Sra. Julia Ortega Ramos, psicòloga de la Direcció de Recursos Humans i Organització de l’Ajun-

tament de Mataró. 

Vocals: 

Vocal 1: Sr. Joaquim Sendra Vicens, cap de secció d’Inspecció i Enllumenats Públics del Servei d’Espais Pú-

blics de l’Ajuntament de Mataró. 

Vocal 2: Sr. Xavier Obradors Guerrero, cap de secció de Llicències i disciplina d’obres del Servei de Llicèn-

cies d’Obres i Activitats de l’Ajuntament de Mataró. 

Vocal 3: Sr. Cristian Jiménez Madueño, Servei de la Policia Local de l’Ajuntament del Masnou. 

Vocal 4: Sra. Laia Sánchez Costa, Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació, DG Alimenta-

ció, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Generalitat de Catalunya.  

Secretària: Sra. Verònica Garcia Guerra, administrativa de la Direcció de Recursos Humans i Organització 

de l’Ajuntament de Mataró. 

Assessora: Sra. Victòria Perales Martínez, tècnica de suport especialitzat de la dirección 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 de les persones aspirants i a les 9.30 es tanca l’accés a 
l’aula. L’Òrgan de selecció dona les instruccions i la informació necessària per a la realització de la prova 
tipus test. S’inicia la prova a les 9.40 i finalitza a les 10.40, sense incidències. 
 
El resultat de la prova és el següent: 
 
 

CODI PUNTUACIÓ 

****0218J No presentat/da 

****0478E No supera 

****0490R 4,635 

****0735R 3,975 

****0813E No presentat/da 

****1201S 3,760 

****1233K 3,990 

****1262W 5,065 

****1403V 4,820 

****1905Q 3,600 

****1917T No supera 

****2010W No supera 

****2147H No presentat/da 

****2344E 4,190 

****2878Z 4,500 

****3493F No presentat/da 

****3702E No presentat/da 

****3856F No supera 

****4786L No presentat/da 

****4846L 3,530 

****5456E 3,990 

****5625M No supera 

****6015V No supera 

****6125F No presentat/da 
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CODI PUNTUACIÓ 

****6273Z 3,570 

****6285A No presentat/da 

****6287S No supera 

****6322V 3,840 

****6362L No presentat/da 

****6551L No supera 

****6822J 4,325 

****6994X No supera 

****7056X 3,530 

****7103G 4,675 

****7176C 4,055 

****7596A No presentat/da 

****7980R No presentat/da 

****8052N No supera 

****8201R No supera 

****8446W No supera 

****8551T No presentat/da 

****8706D 4,325 

****8942M No presentat/da 

****9054D No supera 

****9263C No presentat/da 

****9336K No supera 

****9587A 3,640 

 
Les persones aspirants que hagin obtingut una puntuació mínima de 3,5 punts, superen aquesta 
prova i passen a la prova pràctica. 
 
 
 

CODI PUNTUACIÓ 

****0490R 4,635 

****0735R 3,975 

****1201S 3,760 

****1233K 3,990 

****1262W 5,065 

****1403V 4,820 
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CODI PUNTUACIÓ 

****1905Q 3,600 

****2344E 4,190 

****2878Z 4,500 

****4846L 3,530 

****5456E 3,990 

****6273Z 3,570 

****6322V 3,840 

****6822J 4,325 

****7056X 3,530 

****7103G 4,675 

****7176C 4,055 

****8706D 4,325 

****9587A 3,640 

 
 
L’Òrgan de selecció dona per finalitzada la sessió quan són les 11.00 hores.  
 
 

Data: 27 d’abril de 2021. 
Hora inici: 8.45 hores.  
Tipus de sessió: Telemàtica   
Lloc: Zoom – Sala 1 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 8.45 hores es reuneix l’òrgan de selecció telemàticament, amb l’assistència de tots els membres 

que el formen, excepte el vocal 3 Sr. Cristian Jiménez Madueño del Servei de la Policia Local de El 

Masnou que excusa la seva absència.  

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

 
El mateix dia 16 d’abril s’han fet arribar a cada persona participant, per correu electrònic, els resultats 
individuals de la prova tipus test. El missatge feia constar la puntuació obtinguda, el nombre d’encerts i 
d’errades, i el full de respostes escanejat amb la correcció. 
 
En data 17 d’abril s’ha rebut una consulta i al·legació contra dues de les preguntes, la resolució de les 
quals es fa constar a continuació: 
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Al·legació contra la pregunta número 4 
 

La pregunta diu el següent: 
 
 

4.  
 

Com pot comunicar un veí una incidència de neteja a l’Ajuntament de Mataró? 

 
        

a) 
 

Introduint el comunicat a la APP Mataroneta. 
        

b) 
 

Fent una trucada telefònica al 010. 
        

c) 
 

Entrant al registre de l’Ajuntament de Mataró un escrit adreçat a l’Alcalde. 
        

d) 
 

Totes les respostes són correctes. 

 
 

L’Òrgan de selecció ha considerat que la resposta correcta és la D.  
La persona que al·lega contra la proposta de l’òrgan refereix que la resposta correcta és la A atès que “la 
manera més ràpida  segons la web és la APP Mataroneta, que si truques al 010 o es fa un escrit a l’Alcade”. 
 
L’enunciat pregunta com es pot comunicar una incidència de neteja, en cap cas quina és la via més ràpida 
per fer-ho. Per tant, el comunicat a través de l’APP, la trucada al 010 i l’escrit a l’Alcalde són vies per les quals 
qualsevol ciutadà pot entrar una incidència de qualsevol tipus. Atès tot lo anterior, l’Òrgan desestima l’al·le-
gació presentada i es manté com a correcta la resposta D. 
 

 
Al·legació contra la pregunta número 29 

 
 

29.  
 

Segons el reglament d’obres, activitats I serveis, les llicències d’obres per activitats determi-

nades... 
      

 

a) 
 

Es poden atorgar sense la concessió prèvia de la referent a l’activitat 
      

 

b) 
 

No es poden atorgar sense la concessió prèvia o simultània de la referent a l’activitat 
      

 

c) 
 

No es poden tramitar les llicències d’obres i activitat en un sòl expedient 
      

 

d) 
 

Cap de les tres respostes anteriors són correctes 

 
 
 

L’Òrgan de selecció ha considerat que la resposta correcta és la B. 
L’aspirant al·lega que no queda suficientment clara la resposta atès que l’article 77.4 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis, diu “EN CAP CAS NO S’HA d’atorgar la llicència d’obres sense la concessió prèvia o 
simultània de la referent a l’activitat”.  
 
 
La resposta B utilitza les paraules “NO ES PODEN ATORGAR”, que són equivalents i, de igual sentit i fons, 
que “EN CAP CAS”. L’Òrgan considera que “NO ES POT ATORGAR” i “EN CAP CAS”, neguen igual el no 
atorgament de llicències sense la concessió prèvia o simultània de la referent activitat.  
Per tant es desestima l’al·legació presentada i es manté com a correcta la resposta B.  
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3. Data de la prova pràctica 
 

D’acord amb el estableix l’apartat 11 de les bases específiques del procés, la prova pràctica, és de 

caràcter eliminatori, basada en les funcions dels llocs de treball. Es puntuarà sobre un màxim 24 punts, i 

caldrà un mínim de 12 per superar-la.   

 

La prova pràctica es dividirà en dues parts i puntuaran 12 punts cadascuna. Caldrà un mínim de 6 punts al 

primer exercici per poder realitzar el segon i 6 punts al segon exercici, per tant, cada un dels exercicis 

tindrà caràcter eliminatori.   

Cada persona participant haurà de triar prèviament quina prova pràctica realitzarà, d’entre les 
dues diferents (una per cada àmbit) que proposarà l’òrgan de selecció. 
 
Es demanarà que la persona resolgui situacions equivalents a les que podria trobar-se en un dia de treball, 
d’acord amb les funcions dels llocs de treball tal com s’exposa a l’apartat primer d’aquestes bases.  
 
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 COT. 
 

 

La primera part de la prova pràctica, tindrà lloc el proper dijous 6 de maig a les 9:00 hores, a la Sala 

d’actes del 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 disposareu 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.   

 
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 9.40 hores finalitza la sessió de l’Òrgan i es signa aquesta acta amb 
la conformitat de la totalitat dels seus membres.  


