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Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat 

ACTA DE SESSIÓ I FINAL 

 

Oficina Tècnica 
Direcció de recursos humans i organització 1 

 

PROCÉS: Convocatòria de 10 places d’oficial 1a, grup C1, per concurs oposició d’accés lliure. 

EXPEDIENT: 2021/000003108 

ASSUMPTES: Resolució reclamacions 

Data: 23 de juny de 2022. 

Hora inici: 11:30 hores 

Tipus de sessió: Mixta (telemàtica i presencial) 

Lloc: Zoom Sala 1 Selecció - Edifici municipal El Carreró Sala de Formació 

 
ORDRE DEL DIA:  

1. Quòrum d’òrgan 

2. Resolució consultes i reclamacions sobre l’acta anterior. 

 
1. Quòrum d’òrgan de selecció.  

 
Es reuneix l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords, assisteixen:  
 
Presidenta: Sra. Ana Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna de l’Oficina Tècnica de 
la Direcció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Vocals: 

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

blics , Direcció Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic de la Corporació.  

Vocal 2 (suplent): Sra. Anna Guitart Jiménez, Tècnica de la secció de Jardineria, del Servei d’Espais Pú-

blics, Direcció Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic de la Corporació. 

Vocal 3: excusa la seva absència Sr. Héctor Andino Pol, tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de Sant 

Andreu de Llavaneres.  

Vocal 4: Sr. Miguel Angel Elcacho Colomé, responsable d’avaluació de la gestió de la Direcció General d´In-

dustrial de la Generalitat de Catalunya. 

 

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

l’Ajuntament de Mataró. 

 

Assessora: Sra. Eva Mota Perellón, cap de Secció d’oficis i serveis del Servei d’Espais Públics i Sra. Victòria 

Perales Martínez tècnica de suport especialitzat de l’Oficina Tècnica de la Direcció de Recursos Humans i 

Organització. 

 

Observador: excusa la seva absència el/la representant del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Mataró.  
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2. Resolució consultes i al·legacions sobre l’acta anterior. 

 

a. En data 10 i 17 de juny de 2022, l’aspirant amb codi 8284D fa arribar, per correu electrònic, discon-

formitats a l’acta final, relatives al còmput de mèrits i a l’entrevista competencial, essent les següents: 

 

 Exposa que no se li ha tingut en compte tota la formació reglada que acredita. En concret “Teni-

endo en cuenta las bases que adjunto....si como requisito para entrar a la convocatòria se me 

tiene en cuenta el Grado Medio.....tendria que obtener 1’75 en este apartado por el Grado Supe-

rior....”. L’Òrgan revisa la seva declaració i la documentació aportada, i conclou que s’ha valorat 

correctament les titulacions que l’aspirant ha declarat. En quest sentit, s’informa a l’interessat, 

que no s’ha valorat com a mèrit els CFGM atès que, d’acord amb les bases generals i específi-

ques del procés, aquestes titulacions, són d’inferior nivell que la titulació requisit de la convocatò-

ria.  

 

 En relació a la formació complementària, manifesta l’interessat “...qué se me ha tenido en cuenta 

para haber obtenido 1’80 de formación específica y 0’4 de formación general...”. L’Òrgan de se-

lecció revisa la valoració de mèrits i la documentació aportada i, d’acord a les bases de la convo-

catòria, verifica que s’ha valorat tota la formació declarada menys la relacionada amb l’àmbit 

d’esports. 

 

 Manifesta l’aspirant que els requisits per accedir a la convocatòria eren, entre d’altres, “experi-

encia mínima de 2 años como oficial de primera o estar en posesión de CFGS. En en mi caso, 

estoy en posesión de ambas cosas....”, “...si he optado por entrar por experiencia, la formación 

reglada me cuenta como merito, sumando 1’75...”. L’òrgan de selecció informa que no te en 

compte l’experiència laboral d’oficial primera com a via d’accés atès que el requisit per concórrer 

a qualsevol plaça de grup C1, d’acord amb la normativa vigent i a la Relació de Llocs de Treball 

de l’Ajuntament de Mataró, és estar en possessió de titulació de batxillerat, cicle formatiu grau 

superior o antiga formació professional II. Només és pot tenir en compte, com a via d’accés a 

places d’oficial primera (C1) l’experiència professional de dos anys, en aquells supòsits que l’as-

pirant no disposi de titulació reglada corresponent a la exigida d’accés.   

 
En data 20 de juny de 2022 a les 11:15 hores es convoca a la persona aspirant i es dona accés a l’ex-

pedient. En concret, es revisa la el document de validació de mèrits i la seva valoració, explicant a 

l’interessat què i com s’han tingut en compte els mèrits declarats, i fent referència al que en els apar-

tats anteriors es detalla.  

 

 

Pel que fa a l’entrevista competencial, sol·licita visualitzar la gravació i accedir a la seva puntuació. En 

data 20 de juny de 2022, es dona accés a la gravació i es lliura a la persona aspirant la seva graella 

de puntuació, amb les competències i els ítems d’evidències desglossades.  

 

Per tot l’anterior, l’Òrgan de selecció es ratifica en la puntuació atorgada d’acord a l’Acta de sessió i 

final anterior, de data 10 de juny de 2022. 
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b. En data 13 de juny de 2022, l’aspirant amb codi 4020S, fa arribar un correu electrònic on sol·licita 

revisió del seu còmput de mèrits, en el següent sentit: 

 

 En relació a la valoració per permisos de conduir, manifesta que disposa de tots els permisos de 

conducció i te igual puntuació que un altre aspirant amb menys permisos. L’Òrgan de selecció 

revisa la documentació i la declaració realitzada per la persona aspirant i conclou que el còmput 

és correcte atès que s’ha tingut en compte tots els carnets excepte el corresponent a tràiler i au-

tobús i, el permís B per ser requisit d’accés a la convocatòria. En concret, s’ha atorgat 1’60 punts 

(0’40 x 4),  ratificant-se l’Òrgan en la puntuació. 

 

 En relació als certificats de professionalitat, al·lega l’aspirant que no s’ha tingut en compte el Cer-

tificat de responsable tècnic de taller que va aportar. L’Òrgan de selecció, un cop revisada la do-

cumentació, informa a l’aspirant que el Certificat aportat no es correspon amb un Certificat de 

Professionalitat, sinó que és un certificat d’acreditació de competència professional com respon-

sable tècnic de taller, motiu pel qual no es pot tenir en compte en l’apartat altres mèrits.  

 Tot i així, l’aspirant havia declarat com a formació un total de 90 hores realitzades per la capaci-

tació professional de responsable de taller de reparacions d’automòbils de mecànica que sí s’han 

tingut en compte en el còmput d’hores de formació específica.  

 

 

Per tot l’anterior, l’Òrgan de selecció desestima modificar la puntuació atorgada i es manté en la pu-

blicada en l’acta final de 10 de juny de 2022. 

 

 

 
 
 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca aquesta acta a data de la signatura electrònica, amb la 
conformitat de la totalitat dels membres de l’Òrgan de selecció. 


