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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: 30 de juny de 2022 

Horari: 8:30 a 16 hores.  

Tipus de sessió: Presencial 

Lloc: Sala de reunions i sala de formació de l’Edifici Municipal d’Administració General 

ORDRE DEL DIA:  

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

2.  Desenvolupament i resultats de la prova pràctica 

3.  Convocatòria per a la validació de requisits i mèrits 

 

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

Es reuneix 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. Desenvolupament i resultats de la prova pràctica. 

La prova pràctica es va realitzar el 30 de juny de 2022, a partir de les 9 hores, per a l’àmbit d’Ocupació i, a 

partir de les 12:15 hores, per a l’àmbit de Promoció Ciutat i Comerç, a la Sala de reunions de l’edifici municipal 

d’Administració General. 

Les competències valorades i la ponderació de puntuació establerta per a cadascuna, han estat les següents: 

 
 Comunicació interpersonal (1 punt). 

 Orientació a la innovació (1 punt). 

 Flexibilitat i gestió del canvi (1 punt). 

 Efectivitat individual i de gestió dels recursos públics (2 punts). 

 Direcció estratègica i transversalitat (3 punts). 

 Direcció i desenvolupament de persones i equips (2 punts). 

 

Un cop realitzada la correcció de la prova pràctica, els resultats obtinguts per les persones aspirants han 

estat els que a continuació es relacionen: 

 

Ocupació: 

NIF 
Comunicació 
interpersonal 
Màx 1 punt 

Orientació 
a la 

innovació 
Màx 1 punt 

Flexibilitat 
i gestió del 

canvi 
Màx 1 
punt 

Efectivitat 
individual i 

gestió 
recursos 
públics 

Màx 2 punts 

Direcció 
estratègica i 

transversalitat 
Màx 3 punts 

Direcció i 
desenvolupame

nt persones I 
equips 

Màx 2 punts 

Total 
prova 

Màx 10 p 
Mín 5 p 

*3186Z 0,75 0 0 0 1,5 0,666 2,916 

*9047W 1 0 0,5 0,8 1,5 2 5,8 

*6347V 1 0,5 0,75 1,2 2,625 1,665 7,74 
 

Promoció Ciutat i Comerç: 

NIF 
Comunicació 
interpersonal 
Màx 1 punt 

Orientació 
a la 

innovació 
Màx 1 punt 

Flexibilitat 
I gestió del 

canvi 
Màx 1 
punt 

Efectivitat 
individual i 

gestió 
recursos 
públics 

Màx 2 punts 

Direcció 
estratègica i 

transversalitat 
Màx 3 punts 

Direcció i 
desenvolupament 
persones I equips 

Màx 2 punts 

Total 
prova 

Màx 10 
p 

Mín 5 p 

*3186Z 0,75 -- 0,25 0,6 1,5 0,666 3,766 

*9047W NP NP NP NP NP NP NP 

*7114P 1 0,5 1 1,6 3 1,665 8,765 
 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7DZWYM3TX7ZWROWE6MAUJE4E Data i hora 04/07/2022 15:11:10

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

Signat per ANA MÓNICA MUÑOZ LEÓN (Secretari/ària Òrgan de Selecció)

Signat per SUSANA RAMOS MARTÍN (President/a Òrgan de Selecció)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7DZWYM3TX7ZWROWE6MAUJE4E Pàgina 3/3

 
 

 

 

Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat  

 ACTA 

 

Direcció de Recursos Humans i Organització 
Oficina Tècnica 3 

 

La puntuació màxima a obtenir en aquesta prova pràctica és de 10 punts, essent la puntuació mínima per 

superar-la de 5 punts.  

 

Per tant, les persones que superen aquesta prova pràctica i continuen en la provisió són les persones 

aspirants següents: 

 

Ocupació: *9047W i *6347V. 

Promoció Ciutat i Comerç: *7114P. 

 

3. Convocatòria per a la validació de requisits i mèrits. 

 

Validació i presentació de documents: Es convoca les següents persones els dies 6 i 7 de juliol, a 

la tercera planta l’edifici municipal d’Administració General, (C. El Carreró, 13-15, 3a planta), a l’hora 

indicada a continuació. 

 

Cal portar documentació original o còpia en bon estat de tot el què s’hagi declarat prèviament, inclòs 

el certificat de vida laboral ACTUALITZAT. No cal fer fotocòpies. 

 

Codi Dia i Hora validació de requisits i mèrits Ubicació 

*9047W 6 de juliol de 2022, a les 14.00 hores C. El Carreró, 13-15, 3a planta 

*6347V 6 de juliol de 2022, a les 14.00 hores C. El Carreró, 13-15, 3a planta 

*7114P 7 de juliol de 2022, a les 14.00 hores C. El Carreró, 13-15, 3a planta 

 

 

I sense més assumptes a tractar, a les 16.00 hores es finalitza la sessió de constitució i es signa aquesta 
acta amb la conformitat de l’òrgan de la provisió.  


