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Ajuntament de Mataró 

La Riera, 48 
www.mataro.cat 

ACTA DE CONSTITUCIÓ 

 

1 
Servei de Desenvolupament i Organització 
Direcció de Recursos Humans i Organització 

PROCÉS: Convocatòria d’1 plaça d’intendent, subgrup A1, de la Policia Local, per concurs oposició lliure. 

EXPEDIENT: 2020/10785 

ASSUMPTES: Constitució de l’òrgan de selecció 

  

Data: 9 de setembre de 2020. 
Hora inici: 9:00 hores. 
Tipus de sessió: presencial. 
Lloc: Sala de reunions de El Carreró, 13-15, planta -1, de Mataró 

 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Constitució de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords. 
2. Persones aspirants i proposta de calendari del procés. 
3. Acords d’aspectes relacionats amb l’elaboració i puntuació de les diferents proves. 
4. Recordatori de l’horari d’inici de les proves 

 

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

 
El president de l’òrgan de selecció obre la sessió agraint als/les membres presents la seva assistència i 
tot seguit manifesten que, atenent a la llista de persones admeses i excloses, no incorren en cap de les 
causes d’abstenció i/o recusació previstes als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, així com 
la causa d’abstenció prevista a l’art. 13.2 del Reial decret 364/1995, de 10 de març, relativa a la 
preparació d’aspirants a oposicions. 
Donada la negativa expressada per totes les persones membres així com l’existència de quòrum 
pertinent, es dóna per constituït l’òrgan de selecció designat per les bases, amb l’assistència de les 
següents persones: 
 
President: Sr. Francesc Torrejón Comino, director de Recursos Humans i Organització. 

Vocal 1:  Sr. Carlos García Oquillas, cap de l’Àrea de Qualitat Urbana. 

Vocal 2:  Sr. Jordi Samsó Huerta, gerent municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 

Vocal 3:  Sr. Valentín Anadón Palacios, intendent de la Guàrdia Urbana de Badalona 

Vocal 4:  Sra. Susana Ramos Martín, psicòloga de Recursos Humans 

Vocal 5:  Sr. Francesc Guillén Lasierra, designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

Vocal 6:  Sra. Marta Pons Mañosa, designada per la Direcció General d’Administració de Seguretat 

 
De conformitat amb les bases generals de l’Ajuntament de Mataró, que regulen aquest procés de 
selecció, la secretaria de l’òrgan recaurà sobre la vocal 4, Sra. Susana Ramos Martín. 
 

Assessor: Sr. Diego J. Fernández Fernández, director de Seguretat, Civisme i Convivència 

 

Observador: Sr. Manuel Àngel Lizcano Amores, representant de la Junta de Personal de l’Ajuntament 

de Mataró. 

 

Excusa la seva absència el Sr. Antoni Merino Orejón, Gerent de l'Ajuntament de Mataró. 
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2 
Servei de Desenvolupament i Organització 
Direcció de Recursos Humans i Organització 

 

2. Persones aspirants i proposta de calendari del procés. 
 
En relació a la llista de persones admeses i excloses la secretària informa que s’han presentat en el 
procés un total de 7 persones, 6 homes (85,7%) i 1 dona (14,3%), resultant 1 persona exclosa per no 
reunir el requisit de titulació per ser enginyer tècnic industrial. En aquest cas cap de les persones ha de 
realitzar la prova de llengua catalana per resultar tothom exempt/a.  
 
A continuació l’òrgan de selecció ratifica la proposta de calendari recollida en la llista d’admesos, i acorda 
una proposta de dates per properes reunions i proves, que s’hauran d’anar ratificant en les subsegüents 
actes de reunions d’aquest òrgan de selecció, en funció del desenvolupament del procés: 
 

Data prevista Prova a realitzar 

15/08/20-14/09/20 8.1.3. Projecte de gestió - Lliurament 

19/09/2020 
Reunió del tribunal 

8.1.2. Prova pràctica 

21/09/20 Reunió tribunal correcció prova pràctica 

29/09/20 8.1.3. Projecte de gestió - Defensa 

05/10/20-09/10/20 8.2. Presentació de la declaració responsable de mèrits 

12/10/20-13/10/20 8.2. Validació de la relació de mèrits 

19/10/20 8.1.4. Avaluació psicològica de competències i personalitat- Bateria de tests 

26/10/20-27/10/20 8.1.4. Avaluació psicològica de competències i personalitat- Entrevista 
personal i valoració mèrits. 

02/11/20 8.1.5. Prova mèdica 

 
 
3. Acords d’aspectes relacionats amb l’elaboració i puntuació de les diferents proves. 
 
La prova de llengua catalana 8.1.1. no caldrà realitzar-la perquè totes les persones aspirants han 
acreditat el nivell C1 (antic nivell C) 
 
8.1.2. Prova pràctica (0-24 punts, mínim meitat de cada exercici): 
 
En relació a l’elaboració de la prova, s’acorda la creació d’una comissió tècnica per elaborar la proposta 
concreta de prova pràctica, formada per la vocal 4a Sra. Susana Ramos Martín i l’assessor del tribunal, 
Sr. Diego Fernández Fernández, com a especialistes en Recursos Humans i Seguretat, Civisme i 
Convivència, que serà posada en coneixement de la resta del tribunal de forma prèvia a la seva 
realització, quedant en custodiada de la Sra. Susana Ramos Martín, com a secretària de l’òrgan de 
selecció fins el dia de la seva realització. 
 
Atenent al recollit a les bases aquesta prova pràctica consistirà en la realització d’un o diversos exercicis 
situacionals i de caràcter pràctic, que seran eliminatoris cadascun d’ells si no s’obté la meitat de la 
puntuació establerta. 
Aquests exercicis podran ser del tipus: 
• “Supòsits pràctics amb component teòric dels temaris”  
• “Proves situacionals”: 
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• Exercici de safata d’entrada 
• Exercici d’anàlisi d’un cas 
• Role playing 
• Altres 

 
Els aspectes a valorar en tota la prova, seran, segons les bases: 
• Coneixements demostrats 
• Aplicació pràctica de coneixements 
• Qualitat en l’expressió 
• Capacitat de síntesi 
• Ordre i claredat 
• Nivell de les següents competències professionals demostrat 

- Transversalitat en la prestació de Serveis 

- Orientació de servei a la ciutadania 

- Efectivitat individual 

- Gestió eficient dels recursos públics 

- Direcció i desenvolupament de persones i equips 
 
La durada de la prova i la distribució de les puntuacions per cadascun dels aspectes avaluables, 
s’acabarà de concretar amb la definició de la prova pràctica, i serà informat als membres de l’òrgan i a 
les persones aspirants de forma prèvia a la seva realització.  
 
Per al coneixement de les persones aspirants, informar que es preveu que la durada de la prova 
sigui d’unes 3 hores aproximadament. 
 
 
8.1.3. Projecte de gestió (0-12 punts, mínim de 6): 
 
Com a propera prova, es recorda que segons les bases s’haurà d’elaborar, presentar i defensar davant 
l’òrgan de selecció un projecte de gestió, a partir de l’anàlisi de l’estat de la seguretat pública a Mataró i 
la seva evolució, de les demandes ciutadanes, les funcions i competències dels diferents cossos de 
seguretat que operen a la ciutat, i els recursos propis de la Policia local de Mataró. El projecte consistirà 
en: 
 
Desenvolupar un projecte orgànic i funcional de policia comunitària orientada a la resolució de 
problemes, incloent estratègies i eines per alinear, motivar i dinamitzar l’equip humà, així com per 
avaluar i millorar la qualitat de servei a la ciutadania. 
 
La presentació del projecte està establerta dins els 30 dies naturals, comptats des de l’endemà de la 
llista definitiva de persones admeses i excloses, que com que no es va aprovar en no modificar-se la 
provisional, es va publicar una diligència al respecte el 14/08/20, obrint el termini de presentació pels dies 
15/08/20 fins el 14/09/20, ambdós inclosos. 
 
Els aspectes a valorar es concretaran en les actes de l’òrgan de sessions successives i sempre de forma 
prèvia a la realització de la defensa per part de les persones aspirants. Aquests podran ser a títol 
orientatiu: l’anàlisi i diagnòstic de la situació actual; innovació i propostes de millora; motivació, 
justificació i descripció d’objectius de les propostes; establiment de conclusions; presentació, estructura, 
ordre i claredat; i exposició i defensa del projecte, així com les competències de 

- Visió estratègica, 

- Planificació, organització i avaluació de serveis públics 

- Comunicació i influencia 

- Gestió del canvi i lideratge 
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4. Recordatori de l’horari d’inici de les proves 
 
Es recorda a les persones aspirants que resten convocades a la realització de la prova pràctica d’acord 
amb la descripció, puntuació i temari que es fa constar a les bases específiques que regulen aquest 
procés selectiu: 
 
Lloc:  Centre Cívic Pla d’en Boet, Carrer Juan Sebastián Elcano, 6, 08302 Mataró, Barcelona 
Dia:  Dissabte, 19 de setembre de 2020 
Hores: 9:00 hores: Accés a les aules 
  9.30 hores: Tancament d’aules.  
 
Per poder accedir a la realització de les proves, les persones convocades hauran d’acreditar la seva 
identitat mitjançant la presentació d’un dels documents originals següents: DNI, Passaport o Carnet 
de Conduir. 
 
Establir, d’acord amb les indicacions del Pla bàsic d’emergència municipal, l’ús obligatori de 
mascareta, que compleixi amb els requisits de protecció contra el COVID-19, correctament posada, amb 
independència de la distància física interpersonal de seguretat, en el moment d’accedir i durant tota 
l’execució de la prova, així com l’obligació de desinfectar-se les mans a l’entrada a l’edifici i a les 
aules, amb gel hidroalcohòlic o desinfectant viricida.  
 
Així mateix s’acorda que les persones aspirants portin el seu propi material per a la realització de 
la prova, en aquest cas únicament bolígraf blau o negre, per les recomanacions de protecció 
contra la COVID-19.  
 
L’òrgan de selecció està facultat per impedir l’accés o fer marxar de les aules a tota persona que 
incompleixi els protocols o pugui posar en risc la seguretat i salut d’altres, aixecant acta dels fets, de la 
seva motivació i de les mesures adoptades. 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 10 hores es finalitza la sessió de constitució de l’òrgan se selecció 
i es signa aquesta acta amb la conformitat de la totalitat dels seus membres. 


