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Servei de desenvolupament i organització 

 

PROCÉS: Selecció de personal   

EXPEDIENT: 2019/2043 

ASSUMPTE: Actes de sessions del procés selectiu de 5 places de TAE Jurista, per concurs oposició lliure i 
nomenament de funcionari/ària de carrera. 

 
 
Tipus de sessions: presencials 
Dates:  15/02; 01/03, 08/03. 
Hora inici: 8,30 hores. 
Hora finalització. 16.00 hores. 
Lloc: sala de reunions, edifici municipal el Carreró 13
Quòrum: assistència de tots els membres
de 2018, excepte la Sra. Roser Serra Albert, que va excusar la seva absència a la sessió de correcció del dia 
febrer, però si ha assistit a la resta de sessions. 
 
Ordre del dia de 15 de febrer de 2019
 

1. Adopció d’acords relatius a la presentació d’al·legacions contra pregunta/es de l’exercici tipus test.
2. Correcció de les preguntes curtes sobre el temari específic.
3. Adopció d’acord relatiu a la continuació de les correccions. 

_________ 

  

1. Adopció d’acords relatius a la presentació d’al·legacions contra pregunta/es de l’exercici tipus test.

El dia 8 de febrer, l’aspirant amb número de registre 44836, ha 

 Pel que fa referència a l’organització jurisdiccional, seguint el criteri d’especialització per raó de la matèria, 

trobem els següents ordres jurisdiccionals

a) Civil, penal, social, mercantil, contenciós

b) Civil, penal, social, mercantil, contenciós

c) Civil, penal, contenciós

d) Civil, penal, contenciós

 

L’òrgan de selecció ha analitzat allò exposat 
l’especialització dels ordres jurisdiccionals 

“1.- Los juzgados y tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga 

atribuida por esta u otra ley. 

2.- Los Tribunales y Juzgados del 

aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional.

En este orden civil, corresponderá a la jurisdicción 

abintestato de los miembros de las Fuerzas Armadas (…)

3.- Los del orden jurisdiccional penal

excepción de los que correspo

4.- Los del orden contencioso

Actes de sessions del procés selectiu de 5 places de TAE Jurista, per concurs oposició lliure i 
nomenament de funcionari/ària de carrera.  

sala de reunions, edifici municipal el Carreró 13-15, 3era planta. 
assistència de tots els membres, d’acord amb l’acta de constitució de l’òrgan de selecció de 20 de desembre 

de 2018, excepte la Sra. Roser Serra Albert, que va excusar la seva absència a la sessió de correcció del dia 
però si ha assistit a la resta de sessions.  

de 15 de febrer de 2019:  

Adopció d’acords relatius a la presentació d’al·legacions contra pregunta/es de l’exercici tipus test.
de les preguntes curtes sobre el temari específic. 

Adopció d’acord relatiu a la continuació de les correccions.  

Adopció d’acords relatius a la presentació d’al·legacions contra pregunta/es de l’exercici tipus test.

El dia 8 de febrer, l’aspirant amb número de registre 44836, ha sol· licitat revisió de la pregunta número 4 del test

Pel que fa referència a l’organització jurisdiccional, seguint el criteri d’especialització per raó de la matèria, 

trobem els següents ordres jurisdiccionals:  

Civil, penal, social, mercantil, contenciós-administratiu  

Civil, penal, social, mercantil, contenciós-administratiu, militar  

Civil, penal, contenciós-administratiu, social  

Civil, penal, contenciós-administratiu, social, militar  

’òrgan de selecció ha analitzat allò exposat per la persona candidata i considerat que l
l’especialització dels ordres jurisdiccionals per raó de la matèria.  L’article 9 LOPJ, literalment, estableix:

Los juzgados y tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga 

 

Los Tribunales y Juzgados del orden civil conocerán, además de las materias que les son propias, de todas 

aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional. 

corresponderá a la jurisdicción militar la prevención de los juicios de testamentaria y de 

abintestato de los miembros de las Fuerzas Armadas (…) 

orden jurisdiccional penal tendrán atribuido el conocimiento de las causas y juicios criminales, 

excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar. 

orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones (…) 
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Actes de sessions del procés selectiu de 5 places de TAE Jurista, per concurs oposició lliure i 

, d’acord amb l’acta de constitució de l’òrgan de selecció de 20 de desembre 
de 2018, excepte la Sra. Roser Serra Albert, que va excusar la seva absència a la sessió de correcció del dia 15 de 

Adopció d’acords relatius a la presentació d’al·legacions contra pregunta/es de l’exercici tipus test. 

Adopció d’acords relatius a la presentació d’al·legacions contra pregunta/es de l’exercici tipus test. 

la pregunta número 4 del test: 

Pel que fa referència a l’organització jurisdiccional, seguint el criteri d’especialització per raó de la matèria, 

considerat que la pregunta demanava 
.  L’article 9 LOPJ, literalment, estableix: 

Los juzgados y tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga 

conocerán, además de las materias que les son propias, de todas 

la prevención de los juicios de testamentaria y de 

tendrán atribuido el conocimiento de las causas y juicios criminales, con 
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Servei de desenvolupament i organització 

 

5.- Los del orden jurisdiccional social

Tal i com es desprèn d’aquesta norma, les matèries són: CIVIL, PENAL, 
SOCIAL i dins la jurisdicció militar es coneixen assumptes de matèria civil i de matèria penal, dins l’àmbit de les 
Forces Armades. Per tant, es desestima

2. Correcció de les preguntes 
exercicis i finalitza a les 17.47
 

3. Adopció d’acord relatiu a la continuació de les correccions. 
proper dia 1 de març, a la mateixa hora i lloc. 

 
 
Ordre del dia de 1 de març de 2019: 
 

1. Correcció dels exercicis. A les 8.30 hores es reprè
específic. A les 16.00 hores s’aixeca la sessió.
 

2. Adopció d’acord relatiu a la continuació de les correccions. 
març, al mateix lloc i hora anteriorment fixat. 

 

Ordre del dia de 8 de març de 2019: 
 

1. Correcció dels exercicis.   
2. Adopció d’acords relatius a la 
3. Acord sobre la realització de la prova pràctica.  

 

_________ 

 
1. Correcció dels exercicis. A les 8.30 hores es reprè

temari específic.  
2. Adopció d’acords relatius a la segona prova, de preguntes curtes sobre el temari específic.

L’òrgan de selecció vol fer constar els següents aspectes

- De conformitat amb les bases específiques, apartat 7.1.c.2, 
sempre i quan el resultat de la prova 

- El mateix apartat anterior, especifica que 
matèria i l’ordre i claredat de redacció
que la puntuació mínima per superar

- Així mateix, el full d’instruccions que es va lliurar a tothom en el moment d’accedir a l’aula, 
recordava que els exercicis s’han de red
nivell de qualitat en l’expressió escrita, en el lèxic i la gramàtica, d’acord amb la categoria 
professional convocada i que cal fer servir una lletra que es pugui llegir i entendre correctament. 
Alhora, per diligència de 17 de gener, s’havia comunicat que cada pregunta valdria 1 punt, sobre els 
5 totals i que el tribunal valoraria l’ordre i la claredat dels aspirants en el redactat de l’examen. En 
conclusió, l’òrgan acorda 
redactat respectant els criteris d’ordre i claredat.
 
 

orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones (…)” 

Tal i com es desprèn d’aquesta norma, les matèries són: CIVIL, PENAL, CONTENCIÓS
SOCIAL i dins la jurisdicció militar es coneixen assumptes de matèria civil i de matèria penal, dins l’àmbit de les 

desestima i es manté que la resposta correcta és la c).  

de les preguntes curtes sobre el temari específic. L’òrgan de selecció inicia la correcció dels 
xercicis i finalitza a les 17.47 hores. 

Adopció d’acord relatiu a la continuació de les correccions. S’acorda que l’ò
eixa hora i lloc.  

de 2019:  

A les 8.30 hores es reprèn la correcció de les preguntes curtes sobre el temari 
específic. A les 16.00 hores s’aixeca la sessió. 

Adopció d’acord relatiu a la continuació de les correccions. S’acorda continuar les correccions el dia 8 de 
març, al mateix lloc i hora anteriorment fixat.  

de 2019:  

 
Adopció d’acords relatius a la segona prova, de preguntes curtes sobre el temari específic.
Acord sobre la realització de la prova pràctica.   

A les 8.30 hores es reprèn la correcció de les preguntes curtes sobre el 

d’acords relatius a la segona prova, de preguntes curtes sobre el temari específic.

L’òrgan de selecció vol fer constar els següents aspectes:  

De conformitat amb les bases específiques, apartat 7.1.c.2,  la correcció d’aquesta prova es realitza
uan el resultat de la prova tipus test, hagi estat igual o superior a 2,5.

El mateix apartat anterior, especifica que en la correcció, es tindrà en compte el coneixement de la 
i l’ordre i claredat de redacció emprat segons el nivell exigible per les funcions assignades i 

que la puntuació mínima per superar-la és de 2.5 punts. 
l full d’instruccions que es va lliurar a tothom en el moment d’accedir a l’aula, 

recordava que els exercicis s’han de redactar de forma intel· ligible, que és obligatori mostrar un 
nivell de qualitat en l’expressió escrita, en el lèxic i la gramàtica, d’acord amb la categoria 
professional convocada i que cal fer servir una lletra que es pugui llegir i entendre correctament. 

lhora, per diligència de 17 de gener, s’havia comunicat que cada pregunta valdria 1 punt, sobre els 
5 totals i que el tribunal valoraria l’ordre i la claredat dels aspirants en el redactat de l’examen. En 

 assignar 0,1 punts en la globalitat de l’examen
respectant els criteris d’ordre i claredat. 
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CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU I 
SOCIAL i dins la jurisdicció militar es coneixen assumptes de matèria civil i de matèria penal, dins l’àmbit de les 

L’òrgan de selecció inicia la correcció dels 

que l’òrgan es tornarà a reunir el 

n la correcció de les preguntes curtes sobre el temari 

continuar les correccions el dia 8 de 

segona prova, de preguntes curtes sobre el temari específic. 

n la correcció de les preguntes curtes sobre el 

d’acords relatius a la segona prova, de preguntes curtes sobre el temari específic. 

ió d’aquesta prova es realitza 
i estat igual o superior a 2,5. 

es tindrà en compte el coneixement de la 
emprat segons el nivell exigible per les funcions assignades i 

l full d’instruccions que es va lliurar a tothom en el moment d’accedir a l’aula, 
que és obligatori mostrar un 

nivell de qualitat en l’expressió escrita, en el lèxic i la gramàtica, d’acord amb la categoria 
professional convocada i que cal fer servir una lletra que es pugui llegir i entendre correctament. 

lhora, per diligència de 17 de gener, s’havia comunicat que cada pregunta valdria 1 punt, sobre els 
5 totals i que el tribunal valoraria l’ordre i la claredat dels aspirants en el redactat de l’examen. En 

globalitat de l’examen als aspirants que hagin 
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Servei de desenvolupament i organització 

 

 
El resultat de les preguntes curtes sobre el temari específic és el següent: 
 
 
Llistat de persones APROVADES
 

  
Codi 

identificatiu 
Total preguntes

curtes

1 42101 2,725

2 42146 3,350

3 42172 2,500

4 42301 3,175

5 42330 3,375

6 42339 3,750

7 42612 3,225

8 42863 2,500

9 42933 3,740

10 43333 3,800

11 43345 3,125

12 43474 4,300

13 43578 3,150

14 43634 2,525

15 45299 2,900

 

 

Llistat de persones SUSPESES

 

  
Codi 

identificatiu 
Total preguntes

curtes

1 42099 1,850

2 42117 1,550

3 42388 2,150

4 42487 2,200

5 42861 2,175

6 42883 2,300

resultat de les preguntes curtes sobre el temari específic és el següent:  

APROVADES 

Total preguntes 
curtes 

2,725 

3,350 

2,500 

3,175 

3,375 

3,750 

3,225 

2,500 

3,740 

3,800 

3,125 

4,300 

3,150 

2,525 

2,900 

SUSPESES 

Total preguntes 
curtes 

1,850 

1,550 

2,150 

2,200 

2,175 

2,300 

 
 

 

Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat  

3 



CSV (Codi segur de verificació) IV6TQHRIHJEZYTEIQAFAGQZ6J4 Data i hora 14/03/2019 12:54:40

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per JÚLIA ORTEGA RAMOS

Signat per EVA HIGUERAS MASSÓ (PSICÒLEG/OGA DE RECURSOS HUMANS)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6TQHRIHJEZYTEIQAFAGQZ6J4 Pàgina 4/5

 

 

Servei de desenvolupament i organització 

 

  
Codi 

identificatiu 
Total preguntes

curtes

7 42935 1,600

8 42993 1,950

9 43136 1,350

10 44342 1,750

11 44680 0,900

12 44836 2,250

13 45049 2,125

14 45065 2,250

15 45303 1,450

16 45487 2,275

17 45507 2,250

18 45508 0,850

19 45514 1,350

20 45515 1,200

21 45516 1,900

22 45698 0,950

23 45739 1,950

 

 

Llistat de persones RETIRADES

 

  Codi identificatiu 
Total preguntes

curtes

1 42574 Retirat/ada

2 42613 Retirat/ada

3 44530 Retirat/ada

4 44868 Retirat/ada

5 45059 Retirat/ada

6 45355 Retirat/ada

7 45746 Retirat/ada

 

Total preguntes 
curtes 

1,600 

1,950 

1,350 

1,750 

0,900 

2,250 

2,125 

2,250 

1,450 

2,275 

2,250 

0,850 

1,350 

1,200 

1,900 

0,950 

1,950 

Llistat de persones RETIRADES 

Total preguntes 
curtes 

Retirat/ada 

Retirat/ada 

Retirat/ada 

Retirat/ada 

Retirat/ada 

Retirat/ada 

Retirat/ada 
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Servei de desenvolupament i organització 

 

 

 

4. Acord sobre la realització de la prova pràctica.  
han superat la fase teòrica de l’oposició
de les 9.00 hores, al Centre Cívic Pla d’en Boet
La durada de la prova serà com a màxim 
accés a internet. No es permetrà l’accés a material propi en format paper. 

La prova consistent en la resolució de supòsits pràctics, 
superar-la. Es demanarà que la persona resolgui situacions equivalents a les que podria trobar
treball. A més dels coneixements demostrats, es valorarà l’estil de redacció i les competències següents: 
 

- Anàlisis i resolució de problemes
- Orientació al servei i a la ciutadania 
- Rigor i qualitat  
- Adaptabilitat i flexibilitat 

 

A les 16.20 hores s’aixeca la sessió

 

 

 

Acord sobre la realització de la prova pràctica.  L’òrgan de selecció acorda convocar totes les persones que 
han superat la fase teòrica de l’oposició, a la prova pràctica, que tindrà lloc el proper dia 29 de març, a partir 

9.00 hores, al Centre Cívic Pla d’en Boet,  Carrer Juan Sebastián Elcano, 6, 08302 Mat
com a màxim de tres hores. Tothom disposarà d’un ordinador amb paquet office i 

. No es permetrà l’accés a material propi en format paper.  

La prova consistent en la resolució de supòsits pràctics, es puntuarà sobre 20 i caldrà un mínim de 10 
la. Es demanarà que la persona resolgui situacions equivalents a les que podria trobar

treball. A més dels coneixements demostrats, es valorarà l’estil de redacció i les competències següents: 

Anàlisis i resolució de problemes  
Orientació al servei i a la ciutadania  

Adaptabilitat i flexibilitat  

hores s’aixeca la sessió .   
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selecció acorda convocar totes les persones que 
el proper dia 29 de març, a partir 

Carrer Juan Sebastián Elcano, 6, 08302 Mataró, Barcelona. 
Tothom disposarà d’un ordinador amb paquet office i 

s puntuarà sobre 20 i caldrà un mínim de 10 punts per 
la. Es demanarà que la persona resolgui situacions equivalents a les que podria trobar-se en un dia de 

treball. A més dels coneixements demostrats, es valorarà l’estil de redacció i les competències següents:  


