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Direcció de Recursos Humans i Organització 
Oficina Tècnica 1 

 

PROCÉS: Provisió de llocs de treball per concurs de mèrits i capacitats 

EXPEDIENT: 2022/000025816 

ASSUMPTE: Acta constitució provisió, amb adscripció provisional, de 2 llocs de treball de cap de servei, 

per a les unitats orgàniques d’Ocupació i Promoció Ciutat i Comerç 

 

Data: 21 de juny de 2022 

Horari: 9 a 10 hores.  

Tipus de sessió: Presencial-telemàtica 

Lloc: Sala de reunions de l’Edifici Municipal d’Administració General i plataforma zoom 

ORDRE DEL DIA:  

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

2. Acords d’aspectes relacionats amb la convocatòria i realització de les proves. 

 

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

Es constitueix l’òrgan de la provisió designat per les bases, amb l’assistència dels següents membres: 

 

Presidenta: Sra. Susana Ramos Martín, cap de Projectes Transversals de l’Oficina Tècnica de la Direcció 

de Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament de Mataró. 

Vocals: 

Sra. Sra. Mireia Ràfols Tomàs, cap d’àrea de Desenvolupament Urbà i Econòmic de l’Ajuntament de 

Mataró 

Sr. Àngel Remacha Grimal, director de Promoció Econòmica de l’àrea de Desenvolupament Urbà i 

Econòmic 
 

Secretària: Sra. Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna de la Direcció de Recursos 

Humans i Organització de l’Ajuntament de Mataró. 

 

Observadora: Sra. Assumpta Triadó Aymerich, representant de la Junta de Personal. 
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2. Acords d’aspectes relacionats amb la realització de la prova. 

D’acord amb el que s’estableix a les bases específiques d’aquesta provisió, la prova serà de tipus 

situacional, es tractarà de reproduir o simular situacions pròpies del lloc de treball objecte de provisió, de 

manera que l’òrgan de selecció pugui observar i valorar el nivell de competències demostrat per les 

persones candidates posades in situ en aquest lloc de treball. 

Té caràcter eliminatori, la puntuació màxima a obtenir és de 10 punts i es requereix un mínim de 5 punts 

per superar-la. 

La prova consistirà d’una part escrita i una part de lectura i defensa de l’exercici realitzat. 

Durada de la prova escrita: 1 hora i 30 minuts. 

Durada estimada per a lectura i defensa de l’exercici escrit: 20 minuts 

En aquesta prova, d’acord amb les bases de provisió, es valoraran les COMPETÈNCIES que s’indiquin a 

l’exercici d’entre les següents, d’acord amb el nivell exigit al perfil de la present convocatòria: 

 

 Comunicació interpersonal. 

 Orientació a la innovació. 

 Flexibilitat i gestió del canvi. 

 Efectivitat individual i de gestió dels recursos públics. 

 Direcció estratègica i transversalitat. 

 Direcció i desenvolupament de persones i equips. 

 

Convocatòria prova (modificació horaris): 

Ocupació: 

Dijous 30 de juny de 2022, a les sales de Reunions i Formació de l’edifici de Serveis Centrals (C. El 

Carreró, 13-165, 14 soterrani): 

Part escrita, a les 9 hores  

Lectura i defensa exercici, a les 11 hores 

 

Promoció Ciutat i Comerç: 

Dijous 30 de juny de 2022, a les sales de Reunions i Formació de l’edifici de Serveis Centrals (C. El 

Carreró, 13-165, 14 soterrani): 

Part escrita, a les 12:15 hores  

Lectura i defensa exercici, a les 14 hores 

 

I sense més assumptes a tractar, a les 10.00 hores es finalitza la sessió de constitució i es signa aquesta 
acta amb la conformitat de l’òrgan de la provisió.  


