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Ajuntament de Mataró 

ACTA DE SESSIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE CONSUM, 
GRUP A2, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI, MODALITAT PROMOCIÓ 
INTERNA AMB NOMENAMENT FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA. EXP. 845/18-2008/19 
 

 
Tipus de sessió presencial 
Dates: 30/04/2019. 
Hora inici: 09.00 hores. 
Hora finalització: 11.55 
Lloc: sala de formació, de l’edifici d’Administració i Atenció a la Ciutadania, El Carreró 13-15 
Quòrum: assistència de tots els membres d’acord amb l’acta de constitució del 21 de març de 
2019, excepte el Sr. Francesc Ortiz Amat vocal designat per EAPC, i Neus Laje Martín, 
secretària de l’òrgan que excusen la seva absència i substitueix aquesta darrera la Sra. Mònica 
Muñoz León 
 
Ordre del dia de 30 d’abril de 2019 
 
1. Adopció d’acords relatius a la  puntuació dels projectes  presentats.  
 
Aquesta prova teòric - pràctica  és eliminatòria, consistent en l’elaboració, presentació i defensa 
davant l’òrgan de selecció d’un projecte, basat en el temari que s’adjunta a les bases de la 
convocatòria. La puntuació màxima a obtenir en aquesta prova, és de 20 punts i la mínima 
requerida per superar-la serà de 10 punts. 
 
L’acord de l’acta del 21 de març de 2019 estableix que l’elaboració del projecte es puntuarà 
fins un màxim de 12 punts. Es valoraran els següents aspectes sobre el contingut del mateix: 
 

- Presentació del projecte (motivació i objectius) 
- Anàlisi 
- Propostes d’actuació 
- Conclusió 

 
L’òrgan respecte l’elaboració del projecte consistent en l’aplicació de l’ordenament en matèria 
de consum de l’àmbit Europeu i la seva inserció i aplicació en una denúncia administrativa en 
l’àmbit municipal, la inspecció de consum que pugui correspondre i el control del mercat en la 
població, acorda les següents puntuacions:  
 
 
N. Identificació Presentació Ànàlisi Propostes Conclusions TOTAL 

000005 1.50 3.50 5.00 2.00 12.00 
000006 0.50 1.00 0 0 1.50 
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Ajuntament de Mataró 

La presentació dels projectes es realitzen a la sala de formació del Carreró 13 i es puntuarà fins 
a un màxim de 8 punts,  s’avaluen tal i com consta a l’acta de constitució les següents 
competències: 
 

- Rigor i qualitat de la presentació (1p) 
- Habilitats comunicatives (4p) 
- Planificació i Gestió del temps (2p) 
- Autocontrol (1p) 

 
*9.30hores la persona amb codi identificatiu: TR-PROSEL-2019/000005 
*10.30 hores la persona amb el codi TR-PROSEL-2019/000006 

 
La valoració de la presentació del projecte és la següent:  
 

N. Identificació Rigor i 
Qualitat 

Habilitats 
Comunicatives 

Planificació i 
gestió del temps 

Autocontrol TOTAL 

000005 0.50 4.00 1.50 1.00 7.00 
000006 0.25 1.50 1.00 0.25 3.00 

 
2. Valoració definitiva dels mèrits 
 
* Es valoren els mèrits del candidat 000005 donat que l’aspirant 000006 no ha superat el 
procés d’oposició.  
 
La valoració de mèrits serà com a màxim de 10 punts segons les bases específiques.   
 

N. Identificació Formació 
Experiència 
professional 

Complement de 
Destí 

Altres 
Documents 

TOTAL 

000005 4 6 -- 1 10 

 
3. La Secretària de l’òrgan cita a la persona aspirant per correu electrònic informant-lo del dia, 
hora i emplaçament per la realització de l’entrevista. 
 
S’acorda per part de l’òrgan que les competències que es valoraran en aquesta fase del 
procés, d’acord amb les descrites a les bases específiques seran: 
 

- Orientació al servei i a la ciutadania. 
- Autodesenvolupament personal 
- Resolució de conflictes 

 
I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió el dia 30 de abril de 2019, a les 11.55 
hores, de la qual, com a secretària, en faig constar el seu contingut. 
 

 

 


