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PROCÉS: Selecció de personal   

EXPEDIENT: 2019/2043 

ASSUMPTE: Acta de sessions del procés selectiu de 5 places de TAE Jurista, per concurs oposició lliure i 

nomenament de funcionari/ària de carrera.  

 

Dates:  29/03/2019; 05/04/2019; 10/04/2019;   
Tipus de sessions: presencials. 
Hora inici i finalització de les sessions presencials: 8,30 hores fins les 15.30 hores.  
Quòrum: 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. Gemma Alvarez, que va excusar la seva absència a la sessió de 
correcció del dia 5 d’abril.  

 
Ordre del dia sessió de 29 de març de 2019, al centre cívic de Pla d’en Boet:  
 
 

1. Validació de les proves i la graella de competències, amb els seus indicadors de conducta.  

 

L’òrgan de selecció vol fer constar que el 27 de març, es va enviar per correu electrònic a totes les 
persones candidates, el següent missatge:  
 

Tal com es va informar en la darrera diligència,  la prova de divendres consistirà en la realització d’un 

assessment center.  

Una part d’aquesta prova,  consisteix en fer un rol –playing, en aquest exercici haureu d’atendre a 

una persona que ha estat sancionada per l’Ajuntament de Mataró. Us adjuntem l’expedient a fi que 

disposeu de la informació necessària. Us demanem que ens respongueu aquest correu confirmant la 

seva rebuda. 

Es comprova que tothom ha rebut la informació mitjançant acusament de rebuda i contactant 
telefònicament a les persones que no havien confirmat haver-lo llegit.  
 
A les 8.30 hores del dia 29 de març, es reuneix l’òrgan de selecció, amb l’assistència de tots els seus 

membres, per acabar de perfilar alguns aspectes sobre la versió final de la prova, treballada de forma 

conjunta i prèvia per tots els membres.  

 
L’exercici, simula en temps real i amb feina real una jornada de treball que, en aquest cas, serà de dues 
hores més la visita programada. La prova tipus in tray, s’inicia a les 9.25 i finalitza a les 11:25 hores.  
 
Posteriorment, es van citant per ordre de sorteig als candidats/es per fer la prova de role-playing (atenció 
a una usuària en relació a l’expedient que s’havia enviat dos dies abans). 
 
El conjunt de la prova, es puntua sobre 20 punts i caldrà un mínim de 10 per superar-la. Aquesta prova 
és de caràcter eliminatori.  

 
La puntuació de la prova és la següent:  

 
 

 punts)  

i qualitat coneixements demostrats, es valorarà l’estil de redacció (5 punts) 
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 punts) 
 

S’acorda iniciar la correcció de les proves el dia 5 d’abril de 2019. 

 
Ordre del dia de 05 d’abril de 2019:  
 

 
1. Correcció dels exercicis. A les 8.30 hores s’inicia la sessió de correcció dels exercicis pràctics. A 

les 15.30 hores s’aixeca la sessió. S’acorda continuar les correccions el dia 10 d’abril, al mateix 
lloc i hora anteriorment fixat.  

 
Ordre del dia 10 d’abril de 2019:  
 

 
1. Correcció dels exercicis. A les 8.30 hores es reprèn la correcció dels exercicis i a les 15.30 

s’aixeca la sessió. 
 

 

Acord de l’òrgan de selecció sobre els resultats obtinguts:   

 

El resultat de la prova pràctica valora de forma transversal les competències d’ambdós exercicis: 

Número 
de 

registre 

Orientació  
al Ciutadà 

Anàlisi i resolució  
de problemes 

 Adaptabilitat 
Rigor i 

 qualitat 
TOTAL PROVA 

PRÀCTICA 

42101 3,10 2,73 2,38 2,16 10,37 

42146 1,78 3,25 2,70 3,08 10,80 

42172 2,63 2,55 2,90 0,75 8,83 

42301 3,13 3,30 2,80 2,00 11,23 

42330 2,18 2,43 2,08 2,43 9,11 

42339 3,68 3,73 3,28 2,78 13,46 

42612 2,90 2,36 2,90 2,45 10,61 

42863 4,73 4,85 4,30 3,58 17,45 

42933 3,95 3,03 3,40 3,08 13,45 

43333 2,53 1,83 1,60 0,98 6,93 

43345 3,58 3,23 3,30 2,35 12,45 

43474 3,68 4,48 3,90 2,33 14,38 

43578 3,40 2,91 3,08 3,45 12,84 

43634 4,63 3,85 4,70 2,88 16,05 

45299 3,05 2,38 2,73 1,92 10,07 
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Les persones que han superat la fase d’oposició, d’acord amb la taula següent, han de fer la declaració 

responsable de mèrits per via telemàtica, clicant l’enllaç que es troba a la pàgina web, apartat ofertes de 

treball municipals, procés selectiu de 5 TAE jurístes. El termini per fer aquest tràmit, serà des de l’endemà 

de la publicació d’aquesta acta i fins el 8 de maig a les 23.59 hores, al web municipal de l’Ajuntament de 

Mataró.  

 

Número de 
registre 

TOTAL 
PROCÉS 

Teòric+test 

TOTAL 
PROVA 

PRÀCTICA 

Total fase 
oposició 

42101 5,28 10,37 15,64 

42146 6,85 10,80 17,65 

42301 6,43 11,23 17,65 

42339 6,90 13,46 20,36 

42612 6,98 10,61 17,59 

42863 6,85 17,45 24,30 

42933 7,39 13,45 20,84 

43345 6,78 12,45 19,23 

43474 7,45 14,38 21,83 

43578 7,15 12,84 19,99 

43634 6,53 16,05 22,58 

45299 6,80 10,07 16,87 

 

 

I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, com a secretària, en faig constar el seu contingut. 
 

 
 

 
 
 

 


