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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 7 places d’oficial 1a, grup C1, per concurs oposició d’accés lliure, via consolidació 

de l’ocupació temporal (COT) 

EXPEDIENT: 2021/000003104 

ASSUMPTES: Constitució i sessió de l’òrgan de selecció, realització i resultats de la prova tipus test. 

 

Data: 28 juny de 2021. 
Hora inici: 08:30 hores.  
Tipus de sessió: presencial.  
Lloc: Aules antiga escola universitària de l’IES Miquel Biada. (Ada. Puig i Cadafalch 89-99, Mataró) 

 
ORDRE DEL DIA:  
 

1. Constitució de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  
2. Acords d’aspectes relacionats amb la puntuació de la prova. 
3. Execució de la prova.  

 
 

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

 
Es constitueix l’òrgan de selecció designat per les bases, amb l’assistència dels següents membres: 
 
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: Sr. Joan Carbonell Angelats cap de secció de jardineria, del Servei d’Espais Públics , Direcció Tran-

sició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic de la Corporació  

Vocal 3: Sr. Francesc Calderon Mármol, cap de la brigada municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Mon-

talt. 

Vocal 4: Sr. Jordi Muñoz José, Departament d’empresa i coneixement, Secretaria d’universitats i Recerca de 

la Generalitat de Catalunya.  

 

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

de l’Ajuntament de Mataró. 

Assessores: Eva Mota Perellón, cap de Secció d’oficis i serveis del Servei d’Espais Públics i la senyora Victòria 

Perales Martínez, Tècnica de suport especialitzat de l’Oficina Tècnica de la Direcció de recursos humans i 

organització, ambdues de l’Ajuntament de Mataró.   

 

Observador: Benito López Collados, representant del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Mataró. 
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2. Acords d’aspectes relacionats amb la puntuació de la prova. 

 
L’òrgan de selecció ha elaborat les 40 preguntes tipus test, més 4 de reserva. S’acorda 1 hora i 15 minuts 
de temps d’execució.  
 
Pel que fa a la puntuació de cada encert= 0’175; per cada errada=-0’043; les respostes en blanc no resten.  
 
En el cas que s’hagin marcat dues o més respostes, es considerarà en blanc, tal i com regulen les bases de 
la convocatòria. 
 
Màxima puntuació 7 i mínima per superar-la 3’5 punts. 
 
 
L’Òrgan de selecció acorda anul·lar la pregunta 21 de la especialitat de lampisteria, atès la resposta d) està 
ombrejada.  
 

21. Quina eina es fa servir per detectar si hi ha algun cable mig fluix en un quadre elèctric? 

a) Buscapols 
b) Tester 
c) Càmara tèrmica. 
d) Oscil·loscopi 

 
 
 

3. Execució de la prova.  
 

Un cop els aspirants han estat identificats i han accedit a l’aula, es dóna per iniciada la sessió i es tanca 
l’accés quan són les 9:00 hores.   
 
L’Òrgan dóna les instruccions i informació necessària per la realització de la prova.  
Per l’especialitat de Trasllats, s’inicia la prova a les 09:05 i finalitza a les 10.20 hores, i per la especialitat de 
lampisteria s’inicia a les 9.08 i finalitza a les 10.23. 
 
Durant l’execució de la prova, i atès les diferents observacions manifestades pels aspirants, l’òrgan de selecció 
acorda anul·lar la pregunta 25 de l’especialitat de lampisteria atès que les respostes no es corresponen amb 
la imatge que conté la pregunta. 
 
Així mateix, l’òrgan acorda modificar l’enunciat de la pregunta número 26 de l’especialitat de lampisteria en el 
següent sentit: 
 
 
On diu: 
 

26. El DB HS-4, Document Bàsic de Salubritat “Subministrament d’aigua”, especifica que la instal·lació 

de subministrament d’aigua ha de garantir, a l’equipament higiènic previst, l’aportació d’uns cabal 

mínims en unes determinades condicions de pressió, limitades per un valor màxim i un de mínim, en 

funció del tipus d’aparell al que s’estigui subministrant.  

Quins d’aquests cabals NO són correctes?. 
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Ha de dir:  

26. El DB HS-4, Document Bàsic de Salubritat “Subministrament d’aigua”, especifica que la instal·lació 

de subministrament d’aigua ha de garantir, a l’equipament higiènic previst, l’aportació d’uns cabal 

mínims en unes determinades condicions de pressió, limitades per un valor màxim i un de mínim, en 

funció del tipus d’aparell al que s’estigui subministrant.  

Quins d’aquests cabals són correctes?. 

 

S’informa in situ a totes les persones aspirants d’aquesta esmena..  

Vist lo anterior, per la especialitat de lampisteria es corregeixen les dues primeres preguntes de reserva (41 

i 42) i s’anul·len les preguntes 25 i 26. 

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

LAMPISTERIA 
 
 

Codi Aspirant total resultat 

0626S 5,910 5,910 

0916R 5,210 5,210 

2023X 5,603 5,603 

2218V 5,996 5,996 

2230Z 4,599 4,599 

3149H No presentat/da No presentat/da 

3265G 4,903 4,903 

4356Y No presentat/da No presentat/da 

4701Y 5,124 5,124 

5337J 5,996 5,996 

5845H 6,171 6,171 

8364D 4,077 4,077 

8746B 4,028 4,028 

9842W 3,423 No supera 
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TRASLLATS 
 

Codi Aspirant total resultat 

0106A 3,291 No supera 

0242D 5,778 5,778 

0900H 5,425 5,425 

1576Z 5,474 5,474 

1808P No presentat/da No presentat/da 

5234S 3,948 3,948 

6155Q 2,898 No supera 

7673A 3,595 3,595 

8983S 4,863 4,863 

9195C 5,910 5,910 

9216H No presentat/da No presentat/da 

 
 
 

Persones convocades a la prova següent: 
 

 

LAMPISTERIA  TRASLLATS 

Codi Aspirant Codi Aspirant 

0626S 0242D 

0916R 0900H 

2023X 1576Z 

2218V 5234S 

2230Z 7673A 

3265G 8983S 

4701Y 9195C 

5337J - 

5845H - 

8364D - 

8746B - 

 
Les persones aspirants que no van presentar-se a la prova teòrica queden excloses del procés selectiu. 
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4. Data prova pràctica. 
 

D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 7.1.d de les bases específiques del procés la prova pràctica “Es 
puntuarà sobre 24 punts i seran necessaris 12 punts per superar-la. Es demanarà que la persona resolgui 
situacions equivalents a les que podria trobar-se en un dia de treball, d’acord amb les funcions del lloc es-
mentades a la base 2a. d’aquest document.  
 

Aquesta prova és de caràcter eliminatori. 

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. 
 
Les competències que s’avaluaran en el decurs de la prova pràctica, a banda de la realització correcte de 
l’activitat plantejada, seran les següents:  
 

- Autonomia i organització 

- Adaptabilitat 

- Anàlisi i resolució de problemes 

- Gestió d’equips de treball 
 
 

Les prova pràctica per l’especialitat de LAMPISTERIA tindrà lloc el proper dijous 9 de setembre de 2021 a 

les 9.00 hores a l’IES Miquel Biada (Avd Puig i Cadafalch 89-99 de Mataró). 

Els aspirants poden accedir al recinte a partir de les 8:45 hores.  

 

La prova pràctica per l’especialitat de TRASLLATS es realitzarà el proper dimarts 21 de setembre de 2021 

a les 9.00 hores.  Emplaçament: pendent de concretar. Durant el mes de setembre, es publicarà diligència 

amb la informació concreta per la prova. 

 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 11.00 hores es finalitza la sessió de l’Òrgan i es signa aquesta acta 
amb la conformitat de la totalitat dels seus membres.  


