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Ajuntament de Mataró 

La Riera, 48 
www.mataro.cat 

ACTA SESSIÓ 

 

PROCÉS: Provisió d’un lloc de treball de psicòleg o psicòloga de Recursos Humans, entre persones 

funcionàries de carrera, subgrup A1, mitjançant concurs específic amb proves de mobilitat 

interadministrativa. 

EXPEDIENT: 2021/000001043 

ASSUMPTES: Sessió de la comissió de provisió de llocs 

  

Data: 22 d’abril de 2021 
Hora inici: 9:00 hores 
Tipus de sessió: híbrida 
Lloc: Sala de reunions de El Carreró, 13-15, planta -1, de Mataró i telemàtica, plataforma Zoom. 

 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Convocatòria de la comissió de provisió amb quòrum suficient per l’adopció d’acords. 
2. Acord sobre elements de la prova, i consens criteris de correcció. Revisió adequació espais. 
3. Realització i valoració de la prova. 
4. Validació de mèrits i requisits de participació, i valoració de mèrits. 
5. Informació en relació a la prova Entrevista. 
 

 
1. Convocatòria de la comissió de provisió amb quòrum suficient per l’adopció d’acords. 
 
A les 9:00h es reuneix la comissió de provisió de llocs designada per les bases, amb l’assistència dels/de 
les següents persones: 
 
President:  Sr. Francesc Torrejón Comino, director de Recursos Humans i Organització de 

l’Ajuntament de Mataró. 

Vocal 1:   Sra. Susana Ramos Martín, psicòloga de Recursos Humans. 

Vocal 2:   Sra. Mercedes Baeza Garcia, cap de Projectes Transversals, del Servei de Secretaria 

General. 

Vocal 4:   Sra. Mònica Espinàs Martínez, cap de Recursos Humans i Organització, de l’Ajuntament 

de El Masnou 

Secretària: Sra. Neus Laje Martín, administrativa del Servei de Gestió i Atenció a les Persones 
 
Observadora:Sra. Teresa Fité Girves, representant de la Junta de Personal de l’Ajuntament de Mataró. 

 

Excusen la seva absència la Sra. Anna Antoja Serra, del Consell Comarcal del Maresme, i Anna Cordomí 
Duatis, del Departament de Justícia de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, com a 
vocals 3es a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

 

2. Acord sobre elements de la prova, i consens criteris de correcció. Revisió adequació espais. 
 

Quan son les 9:00 el Sr. Francesc Torrejón Comino, com a president de la comissió i la Sra. Susana 
Ramos Martín, com a vocal 1a, en tant que especialistes en Recursos Humans i Organització, eleven a 
la resta de la comissió la seva proposta de prova, acordant la comissió la configuració final de la mateixa. 

En aquest moment es procedeix a revisar l’espai on s’emplaçarà la prova i el material a fer servir. 
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La prova, amb un valor de 0-10 punts, que ha de ser superada amb l’obtenció d’una puntuació igual o 
superior a 5 punts, consisteixi en la realització d’un supòsit pràctic, en relació a les funcions pròpies del 
lloc de treball, que ha de ser resolta per escrit, amb suport d’ordinador, amb la següent distribució de 
puntuacions, tal i com es va acordar en la sessió de constitució de la comissió: 

 Coneixements i aplicació al lloc de treball – 4 punts 

 Qualitat de l’expressió, capacitat de síntesi, ordre i claredat – 1 punt 

 Nivell de competències demostrat: 
o Orientació a resultats – 1 punt 
o Anàlisi i resolució de problemes – 2 punts 
o Creativitat i innovació – 1 punt 
o Planificació i gestió del temps – 1 punt 

 
S’acorda que la durada de la prova sigui de 2 hores, i que la persona aspirant gravi l’arxiu resultant en 
format .pdf, que serà imprès i comprovat en la seva presència. 
 

Quan son les 9:30h s’identifica a la persona aspirant. 

 

3. Realització i valoració de la prova. 
 
Un cop la persona aspirant ha estat identificada i ha entrat a l’aula, es llegeix l’enunciat de la prova i es 
dona per iniciada la realització de la mateixa quan son les 9:40h. 
 
Mentre es desenvolupa la prova, la comissió de provisió realitza la prevaloració dels mèrits presentats, a 
l’espera de la validació i contrastació de la documentació original que es farà al final d’aqueta jornada. 
 
Quan son les 11:18h, a falta de 22 minuts de finalitzar-la, i quan l’aspirant estava gravant la prova, 
l’ordinador es bloqueja. Mentre es soluciona la incidència informàtica, es prepara un altre ordinador en el 
que quan son les 12:00h continua desenvolupant la prova a partir d’on l’havia deixat, finalitzant quan son 
les 12:22h. Donada l’existència de dos documents de resposta a la prova, la comissió acorda atorgar 5 
minuts més per poder fusionar els dos documents elaborats i fer una lectura conjunta, i el lliurament d’un 
únic document. El document lliurat s’imprimeix en presència de la persona aspirant, que dona la seva 
conformitat amb el mateix. 
 
Quan son les 12:35h la comissió de procedeix a la correcció de la prova, amb els resultats següents: 
 

 
 
 

 

Nº IDENTIFICACIÓ

304/6348D

Coneixement i aplicació al lloc de treball (4 punts repartits en:)

1. Identifiqui i expliqui breument les diferents possibilitats que existeixen (1,5 punts) 0,75

2. Tramitació opció cobertura per part d'una altre administració temporal i/o definitiva (1 punt) 0,25

3. Identificació i descripció de les competències (0,5 punts) 0,25

4. Proposta de proves i explicació (1 Punt) 0,75

Qualitat en l'expressió, capacitat de síntesi, ordre i claredat -  (1 punt) 0,5

COMP: Orientació a resultats(1 punt) 0,5

COMP: Anàlisi i resolució de problemes(2 punt) 1

COMP: Creativitat i innovació(1 punt) 0,5

COMP: Planificació i gestió del temps (1 punt) 0,5

TOTAL 5
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4. Validació de mèrits i requisits de participació, i valoració de mèrits 
 
Mentre la comissió de provisió corregeix la prova, la persona aspirant valida la relació de documents 
presentada, i els requisits de participació. 
Tenint en compte que la comissió de provisió ja havia valorat aquesta mèrits, i que la no presentació 
d’algun document no afecta perquè l’apartat ja estava amb el màxim de la puntuació, els resultats son els 
següents: 
 
 

Nº Identificació F. Regl 
F. Complementària Exp. Professional  

TOTAL Func. 
Esp. 

Func.  
Gen. 

Serv. 
Previs 

Grau 
Altres 
Mèrits 

304/6348D - 2 1.5 3.25 - 0.90 7,65 

 
 
 
5. Informació en relació a la prova Entrevista. 
 
En relació a aquesta prova, la comissió de provisió de llocs acorda realitzar-la, tal i com ja va recollir en 
l’acta de constitució de la mateixa, i que en aquest cas sigui realitzada per la Sra. Susana Ramos Martín, 
en tant que psicòloga de la Direcció de Recursos Humans i Organització, amb la presència del Sr. 
Francesc Torrejón Comino, en tant que president de la comissió de provisió de llocs. 
 
En aquest cas es recorda que la persona aspirant resta convocada en la següent data: 
 

Concepte: 6.B. Entrevista personal 
Dia:  Dimarts, 27 d’abril de 2021 
Lloc:  Sala de reunions de l’edifici de C/ El Carreró, 13-15, planta -1, de Mataró 
Hora: 9:00h 

 
 
Així mateix, es recorda que la comissió de provisió de llocs ja va acordar en la sessió de constitució valorar 
les següents competències en aquesta prova: 
 

- Orientació a la persona usuària 
- Treball en equip i transversalitat 
- Flexibilitat i adaptació 
- Comunicació i influència 

 
Essent les puntuacions d’aquesta prova, en el sentit expressat a les bases de puntuar el següent: 
 
0 punts: perfil diferent al del lloc convocat. No supera. 
1 punt: adequació mitjana al perfil establert. 
2 punts: adequació alta. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió del 22 d’abril de 2021 a les 14:00 hores, i es signa 
aquesta acta amb la conformitat de la totalitat dels/de les membres de la comissió de provisió de llocs. 


