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Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat 

ACTA DE SESSIONS   

 

Servei de desenvolupament i organització 
Direcció de recursos humans i organització 1 

 

PROCÉS: Convocatòria de 6 places de conserge 

EXPEDIENT: 2019/34704 

ASSUMPTES: Resultats entrevista personal. Suma de resultats de les proves. Proposta de l’òrgan de selecció 
de cobertura de les places, segons puntuació.  

MODALITAT DE LES SESSIONS: Acords sobre contingut entrevista i entrevistes personals, realitzades se-
gons calendari publicat, els dies 3, 4 i 5 de febrer de 2021: per videoconferència (plataforma zoom). Proposta 
de l’òrgan de selecció de cobertura de places, segons puntuació del procés selectiu en sessió telemàtica. 

  
 

Les entrevistes s’han portat a terme segons els criteris de les bases generals reguladores dels processos selectius 

d’aquest Ajuntament. Per tant, ha estat conduïda i valorada per una psicòloga. Prèviament a la seva realització, 

l’òrgan de selecció s’ha reunit i validat les competències que s’avaluaran i el pes que tindrà cadascuna sobre els 6 

punts, l’estructura de preguntes i els indicadors de comportament. A l’inici de cada entrevista, s’ha informat a les 

persones candidates de les competències a avaluar, que ja constaven a les bases específiques i a l’acta que els 

convocava, així com el pes de cada una, (1,2 punts) sobre els 6 totals.  

 

Per altra banda i tal com indica el codi de bones pràctiques en matèria de selecció d’aquest Ajuntament, annex 1 

de les bases generals, l’entrevista ha estat gravada, en format audiovisual i es prohibeix utilitzar aquestes 

gravacions amb una finalitat diferent a la de poder contrastar, en cas necessari, que s’han seguit els procediments 

i principis establerts. A tal efecte, a les sol·licituds de participació dels procés selectiu, es va incloure una autorització 

dels candidats. 

 

Per les seves particularitats, les bases també indiquen que és preceptiva únicament l’assistència d’un membre 

vocal de l’òrgan de selecció, sense perjudici dels drets de la resta de membres, assessors i observadors de l’òrgan.   

 

Hi assisteixen a les entrevistes personals:  

 

Presidenta: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del servei de desenvolupament i organització de la direcció de 

recursos humans de l’Ajuntament de Mataró.  

Vocals:  

- Sra. Verónica Garcia Guerra, auxiliar administrativa del servei de Gestió i Atenció a les Persones de la direcció 

de Recursos Humans de l’Ajuntament de Mataró.  

Assessora de l’òrgan de selecció: - Sra. Glòria Ferré Agustí, cap Secció Xarxa d'Equipaments  

  

Resultats:  

 

 

 

 

(pàgina següent)  
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Un cop comprovat que cap persona no entrevistada pot tenir opció a una plaça, ja que la distància en la 

suma del total de proves és superior als 6 punts de l’entrevista, es fan constar els resultats finals i la proposta, 

d’acord amb els resultats, de l’òrgan de selecció:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, l’òrgan de selecció proposarà les següents persones per a ocupar les 6 places convocades:  

(pàgina següent) 
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I sense més assumptes a tractar, signen aquesta acta  la presidenta i la vocal-secretària, amb la conformitat de 

l’òrgan de selecció. 


