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Ajuntament de Mataró 

La Riera, 48 
www.mataro.cat 

ACTA DE SESSIÓ 

 

PROCÉS: Convocatòria d’1 plaça de tècnic/a mitjà/ana, subgrup A2, d’Atenció Ciutadana, per concurs 

oposició de promoció interna. 

EXPEDIENT: 2020/43309 

ASSUMPTES: Constitució de l’òrgan de selecció 

  

Data: 12 de gener de 2021 
Hora inici: 9:00 hores 
Tipus de sessió: presencial 
Lloc: Centre Cívic Cabot i Barba, Plaça Miquel Biada, 5, 08301 Mataró, Barcelona 

 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Convocatòria de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords. 
2. Valoració contingut i aspectes formals de la prova teòric-pràctica, projecte de gestió. 
3. Execució de la defensa del projecte i valoració de la mateixa. 
4. Recordatori declaració responsable de mèrits i requisits de participació. 
5. Recordatori prova Avaluació psicològica de competències i personalitat 
 

 
1. Convocatòria de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords. 
 
A les 9:00h es reuneix l’òrgan de selecció designat per les bases, amb l’assistència dels/de les següents 
membres: 
 
Presidenta: Sra. Susana Ramos Martín, psicòloga de recursos humans. 

Vocal 1:   Sr. Joan Pau Magro Muñoz, cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions. 

Vocal 2:   Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, tècnica d’organització i qualitat de la Direcció de Recursos 

Humans i Organització. 

Vocal 3:   Sra. Anna Pérez Pol, de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, designada per l’Escola 

d’Administració Pública de Catalunya. 

Vocal 4:   Sra. Anna Rams Grau, cap del Departament d’Atenció Ciutadana, de l’Ajuntament de 

Badalona. 

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. 

 

Excusa la seva absència el Sr. Francesc Torrejón Comino, director de Recursos Humans i Organització, 
com a assessor de l’òrgan. 

 

 

2. Valoració contingut i aspectes formals de la prova teòric-pràctica, projecte de gestió. 

 

Quan son les 9:15h s’inicia la sessió amb la valoració del projecte lliurat, en relació als aspectes formals i 
de contingut del projecte, d’acord als criteris de correcció recollits a les bases específiques i a l’acordat en 
la sessió d’aquest òrgan de data 21 de desembre de 2020, on es va recollir que la distribució de la puntuació 
fos la següent: 
- Aspectes formals: estructura, ordre, terminologia, etc. (3 punts) 
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- Contingut del projecte - 17 punts repartits en  

-Anàlisi i diagnòstic de la situació actual (4 punts) 
-Propostes de millora: motivació, justificació i descripció d'objectius (5 punts) 
-Elements innovadors (2 punts) 
-Competències: 

-Visió estratègica (2 punt) 
-Planificació, organització i avaluació de serveis públics (2 punt) 
-Gestió del canvi i lideratge (2 punt) 
 

- Defensa del projecte - 10 punts repartits en  
-Competència Comunicació i influència: 

-Habilitats comunicatives verbals i no verbals (2 punt) 
-Resolució de qüestions plantejades per l'òrgan de selecció (3 punts) 
-Terminologia i coherència entre el projecte i la defensa (2 punt) 

-Competència Planificació i gestió del temps: (2 punts) 
-Competència Autocontrol (1 punts) 

 
3. Execució de la defensa del projecte i valoració de la mateixa. 
 
Quan son les 10h comença la defensa del seu projecte la persona aspirant, tenint en compte que disposa 
de 20 minuts per a la realització de la seva exposició, seguits d’aproximadament 10 minuts destinats a les 
preguntes a formular pel tribunal. 
 
Quan son les 10:45h l’òrgan acorda els resultats d’aquesta prova, que son els següents: 
 

 Nº IDENTIFICACIÓ 

 2389/1114N 

Aspectes formals: estructura, ordre, terminologia, etc (3 punts) 3 

Contingut del projecte -  (17 punts repartits en)   

Anàlisi i diagnòstic de la situació actual (4 punts) 1 

Propostes de millora: Motivació, justificació i descripció d'objectius (5 punt) 4 

Elements innovadors (2 punts) 1,5 

COMP: Visió estratègica (2 punt) 1 

COMP: Planificació, organització i avaluació de serveis públics (2 punt) 1,5 

COMP: Gestió del canvi i lideratge (2 punt) 0,5 

Defensa del projecte - (10 punts repartits en)   

COMP: Comunicació i influència   

     Habilitats comunicatives verbals i no verbals (2 punts) 2 

     Resolució de qüestions plantejades per l'òrgan de selecció (3 punts) 2,5 

     Terminologia i coherència entre el projecte i la defensa (2 punts) 2 

COMP: Planificació i gestió del temps (2 punts) 2 

COMP: Autocontrol (1 punt) 1 

TOTAL PROJECTE GESTIÓ 22 
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4. Recordatori declaració responsable de mèrits i requisits de participació. 

 

Tal i com es recull en l’acta de constitució d’aquest òrgan, de data 21 de desembre de 2020, es recorda que 
el termini per fer el tràmit d’omplir la declaració responsable de mèrits i requisits de participació resta obert 
des del 11 fins el 15 de gener de 2021 a les 23.59 hores, al web municipal de l’Ajuntament de Mataró, 
seguint les instruccions recollides en dita acta. 
 

Així mateix, la persona aspirant resta convocada el dia i hora següent, amb la documentació original (no 
cal fer còpies), per portar a terme les comprovacions/validacions dels mèrits i els requisits de participació 
al·legats: 

 
Concepte: 8.2. Validació de la relació de mèrits 
Dia:  Dilluns, 18 de gener de 2021 
Lloc:  Sala de formació de l’edifici de C/ El Carreró, 13-15, planta -1, de Mataró 
Hora: 11:00h 

 

 

5. Recordatori prova Avaluació psicològica de competències i personalitat. 
 
En relació a aquesta prova i tal i com es recull a l’acta de constitució es recorda que la persona aspirant 
resta convocada en les següents dates: 
 

Prova: 8.1.3. Proves psicotècniques de suport a l’entrevista. 
Dia:  Dilluns, 18 de gener de 2021 
Lloc:  Sala de formació de l’edifici de C/ El Carreró, 13-15, planta -1, de Mataró 
Hora: 9:00h 
 

 
Concepte: 8.1.3. Entrevista personal 
Dia:  Dijous, 21 de gener de 2021 
Lloc:  Sala de reunions de l’edifici de C/ El Carreró, 13-15, planta -1, de Mataró 
Hora: 9:00h 

 
Les competències que s’avaluaran a l’entrevista seran les previstes a les bases específiques següents:  

- Orientació al servei i a la ciutadania 

- Resolució de conflictes 

- Creativitat i innovació 

 
Aquesta prova no té caràcter eliminatori i es puntuarà sobre 6 punts. L’assistència a l’entrevista, en cas 
d’estar convocat/da, és obligatòria, i per tant, la no presentació comporta l’eliminació del procés selectiu. 

 

En sessió de 21 de desembre de 2020 l’òrgan va acordar que l’entrevista personal sigui conduïda i valorada 
per la presidenta del tribunal, en tant que psicòloga de la Direcció de Recursos Humans i Organització, a 
la que assistirà a més la Sra. Cristina Moratalla, com una altre membre de l’òrgan de selecció.  

 

Així mateix, i tal i com indica el document de bones pràctiques, en la selecció de personal funcionari/ària 
de carrera o personal laboral fix d’aquest Ajuntament mitjançant processos definitius és obligatori fer 
gravació audiovisual de les entrevistes i proves situacionals tipus role-playing, i es prohibeix utilitzar 
aquestes gravacions amb una finalitat diferent a la de poder contrastar, en cas necessari, que s’han seguit 
els procediments i principis establerts en les bases generals i específiques.  
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6. Convocatòria de l’òrgan de selecció per validació resultats prova Avaluació psicològica de 
competències i personalitat i valoració de mèrits. 
 
En relació a la validació dels resultats de la prova d’Avaluació psicològica de competències i personalitat i la 
posterior valoració de mèrits, l’òrgan de selecció s’emplaça el dia i hora següents per a la sessió final i 
proposta de nomenament: 
 
 

Dia:   Dilluns, 25 de gener de 2021 
Hora:  9:00h 
Tipus de sessió: Híbrida 
Lloc:   Telemàtica i sala de reunions de l’edifici de C/ El Carreró, 13-15, planta -1. 

 
 
 
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió del 12 de gener de 2021 a les 11:00 hores, i es signa 
aquesta acta amb la conformitat de la totalitat dels/de les membres de l’òrgan de selecció. 


