
 

ACTA 

 

 

Assumpte: Procediment excepcional 

Les Santes   

Expedients: 2019/000031178 - 2019/00003

 

 

Ordre del dia 

1. Informació necessitat a cobrir 

2. Sorteig persones a entrevista 

3. Entrevista  

4. Resultats selecció 

 

1. Informació necessitat a cobrir

La Direcció de Cultura va informar
Les Santes. Enguany, aquesta activitat es durà a terme a l’edif
Plaça Santa Anna. 

S’ha explorat la llista d’Auxiliars d’informació turística (Exp. 597/18) i 
interès en l’oferta, fet que ha motivat la seva contractació. Per tal de cobrir la 
explorat altres llistes afins sense trobar cap persona amb disponibilitat. 

En el punt 5è de les bases específiques reguladores de la borsa de treball d’inscripció permanent i creació 
de llista d’espera, s’estableix la excepció se

“En aquells casos o situacions molt puntuals i inajornables, degudament motivats, en els quals
de la necessitat sigui tan urgent que no hi hagi temps suficient per generar una
cap llista de perfil similar, es podrà contractar/nomenar una
una entrevista d’avaluació de competències. En
sorteig davant un/a fedatari/ària públic/a que aixecarà acta. Aquest sor
habitual. 
Aquest supòsit excepcional no genera llista d’espera.
 
 

2. Sorteig persones a entrevistar

En data 1 de juliol del 2019, es procedeix a exportar un llistat del tràmit de borsa de treball amb totes les 
sol·licituds rebudes. Del llistat resultant es 
en el moment de la seva inscripció 

• Conserges, auxiliars de serveis amb funció de recepció i atenci

 

Un cop aplicats el filtres i, eliminades les candidatures duplicades es di
terme el sorteig. 

excepcional d’urgència per cobrir 5 llocs de venedor/a per la Botiga de 

2019/000031180 - 2019/000031160- 2019/000031161 

 

 

Informació necessitat a cobrir 

va informar sobre la necessitat de contractar set persones 
aquesta activitat es durà a terme a l’edifici de Can Marfà i al mòdul instal·lat a la 

S’ha explorat la llista d’Auxiliars d’informació turística (Exp. 597/18) i dues persones han manifestat el seu 
, fet que ha motivat la seva contractació. Per tal de cobrir la resta de llocs

explorat altres llistes afins sense trobar cap persona amb disponibilitat.  

En el punt 5è de les bases específiques reguladores de la borsa de treball d’inscripció permanent i creació 
de llista d’espera, s’estableix la excepció següent: 

En aquells casos o situacions molt puntuals i inajornables, degudament motivats, en els quals
de la necessitat sigui tan urgent que no hi hagi temps suficient per generar una llista i no es pugui recórrer a 

, es podrà contractar/nomenar una persona directament de la borsa, mitjançant 
una entrevista d’avaluació de competències. En aquest cas, s’entrevistaran 5 persones, triades mitjançant 

públic/a que aixecarà acta. Aquest sorteig es comunicarà i publicarà al lloc 

Aquest supòsit excepcional no genera llista d’espera.” 

Sorteig persones a entrevistar 

, es procedeix a exportar un llistat del tràmit de borsa de treball amb totes les 
el llistat resultant es realitza un filtre per tal de visualitzar a

en el moment de la seva inscripció van seleccionar alguns dels següents àmbits: 

Conserges, auxiliars de serveis amb funció de recepció i atenció al públic a edificis municipals

i, eliminades les candidatures duplicades es disposa de 
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e venedor/a per la Botiga de 

1161 - 2019/000031165 

 per atendre la Botiga de 
ici de Can Marfà i al mòdul instal·lat a la 

dues persones han manifestat el seu 
resta de llocs (5), s’han 

En el punt 5è de les bases específiques reguladores de la borsa de treball d’inscripció permanent i creació 

En aquells casos o situacions molt puntuals i inajornables, degudament motivats, en els quals la cobertura 
llista i no es pugui recórrer a 

persona directament de la borsa, mitjançant 
aquest cas, s’entrevistaran 5 persones, triades mitjançant 

teig es comunicarà i publicarà al lloc 

, es procedeix a exportar un llistat del tràmit de borsa de treball amb totes les 
ar a aquelles persones que 

ó al públic a edificis municipals 

posa de 254 persones per dur a 



 

ACTA 

 

 

Per procedir a realitzar-lo i, tal i com 
les persones aspirants.   
 

El primer sorteig es realitza el dia 
1, 170, 69, 106, 55, 155, 249, 186, 252, 223, 9, 89 i
números 55, 155 i 170, són aspirants que 
Mataró ocupant places interinament per vacant, 
determinat o en el marc dels plans d’ocupació. 

Un cop realitzades les trucades per citar a entrevista
249 declinen participar de la selecció al·legant estar en situació activa, estudiant o d’incapacitat temporal. 

Atès el resultat de les trucades realitzades i, tenint en compte 
realitzar un segon sorteig quan són les 

Els números obtinguts són el 123, 114, 164, 3, 139, 130, 218, 178, 127 i 143
corresponents als números 114, 123, 127, 139 i 178
en algun dels supòsits anteriors.
participar de la selecció atès que es troben en situació activ

El mateix 1 de juliol de 2019, quan són les 15:59 es 
poder disposar d’un mínim de 10 persones per poder donar cobertura als 5 llocs de treball. 

Els números obtinguts són 5, 21, 26, 137, 140, 194, 203, 233, 234 i 240, dels quals el 5, 26, 137, 140, 
194, 233 i 240 es troben actualment en situació activa amb l’Ajuntament de Mataró ocupant places 
interinament per vacant, contractes i/o nomenaments per períodes sense fi determin
plans d’ocupació.   

L’aspirant amb número 203 declina participar atès que està estudiant.
 
Els sortejos s’han realitzat davant d’un fedatari públic i mitjançant 
www.generarnumerosaleatorios.com
 
 

Les persones han estat convocades a entrevista 
l’ordre que es detalla:  
 

• VAMN ****6694H – 09:00 
• MLBS ****5268P – 09:20 
• APB  ****1424D– 09:40 
• EBN ****1685K– 10:00 
• JDLL ****4900W– 10:20 
• MASL ****9007K– 10:40 
• EZA  ****6084E – 11:00 
• CDL ****3324D – 11:20 
• DBP ****1659D – 11:40 
• LGNV ****5483Y– 12:00 

 
 
 

lo i, tal i com regulen les bases, s’assigna un número de l’1 al 

dia 2 de juliol de 2019 a les 13:42h i, els números obtinguts 
155, 249, 186, 252, 223, 9, 89 i 60. De les candidatures, les corresponents als 

són aspirants que actualment resten en situació activa amb l’Ajuntament de 
Mataró ocupant places interinament per vacant, contractes i/o nomenaments 

marc dels plans d’ocupació.  

Un cop realitzades les trucades per citar a entrevista, les persones amb número
249 declinen participar de la selecció al·legant estar en situació activa, estudiant o d’incapacitat temporal. 

ultat de les trucades realitzades i, tenint en compte la totalitat de llocs a cobrir,
quan són les 15:25h de l’1 de juliol de 2019.  

123, 114, 164, 3, 139, 130, 218, 178, 127 i 143
114, 123, 127, 139 i 178, es troben en situació activa a l’Ajuntament de Mataró 

en algun dels supòsits anteriors. Els aspirants 130, 143 i 218 manifesten no est
es troben en situació activa. 

El mateix 1 de juliol de 2019, quan són les 15:59 es realitza un tercer i últim sorteig amb l’objectiu de 
10 persones per poder donar cobertura als 5 llocs de treball. 

, 21, 26, 137, 140, 194, 203, 233, 234 i 240, dels quals el 5, 26, 137, 140, 
194, 233 i 240 es troben actualment en situació activa amb l’Ajuntament de Mataró ocupant places 
interinament per vacant, contractes i/o nomenaments per períodes sense fi determin

L’aspirant amb número 203 declina participar atès que està estudiant. 

realitzat davant d’un fedatari públic i mitjançant la pàgina web següent:
www.generarnumerosaleatorios.com . 

Les persones han estat convocades a entrevista el dia 3 de juliol de 2019, a les següents hores i 
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es bases, s’assigna un número de l’1 al 254 a cada una de 

números obtinguts són el 46, 213, 
De les candidatures, les corresponents als 

actualment resten en situació activa amb l’Ajuntament de 
contractes i/o nomenaments per períodes sense fi 

, les persones amb números 46, 60, 69, 186, 223 i 
249 declinen participar de la selecció al·legant estar en situació activa, estudiant o d’incapacitat temporal.  

la totalitat de llocs a cobrir, es procedeix a 

123, 114, 164, 3, 139, 130, 218, 178, 127 i 143. Les candidatures 
, es troben en situació activa a l’Ajuntament de Mataró 

manifesten no estar interessats/des en 

un tercer i últim sorteig amb l’objectiu de 
10 persones per poder donar cobertura als 5 llocs de treball.  

, 21, 26, 137, 140, 194, 203, 233, 234 i 240, dels quals el 5, 26, 137, 140, 
194, 233 i 240 es troben actualment en situació activa amb l’Ajuntament de Mataró ocupant places 
interinament per vacant, contractes i/o nomenaments per períodes sense fi determinat o en el marc dels 

la pàgina web següent:  

a les següents hores i en 
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3. Entrevista  

En data 3 de juliol de 2019, a la sala de 
les persones aspirants. Assisteix
responsable de la Unitat Administrativa
senyora Victòria Perales Martínez

 

4. Resultats selecció 

Un cop realitzades les entrevistes, l’ordre de prelació de les persones entrevistades per cobrir aquesta 
necessitat és el següent: 

• EZA  ****6084E  
• MASL ****9007K 
• LGNV ****5483Y  
• DBP ****1659D   
• EBN ****1685K  
• CDL ****3324D   
• VAMN ****6694H  
• MLBS ****5268P  
• JDLL ****4900W  
• APB  ****1424D 

 

Per tant, es proposa oferir a les senyor
Graciela Negrin Villazan, Dolores Bennasar Pavón i Eva Barceló Noguera
cobertura a la Botiga de Les Santes
 
Les senyores Zambrana, Siches i Negrin,
del 2019.  
Les senyores Bennasar i Barceló inciaran el seu contracte en data 12 de juliol de 2019 i finalitzaran el 25 de 
juliol del 2019. 

 

I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca acta del procediment excep
final d’aquesta selecció. 

 

Mataró, a 4 de juliol de 2019 

sala de reunions de la Direcció de Cultura, es realitzen les entrevistes 
les persones aspirants. Assisteixen, de la Direcció de Cultura, la senyora Anna Maria Miró Lligoña 

Unitat Administrativa i, el senyor Fèlix Sainz Escobar, tècnic de suport
senyora Victòria Perales Martínez tècnica del Servei de desenvolupament i organització.

Un cop realitzades les entrevistes, l’ordre de prelació de les persones entrevistades per cobrir aquesta 

senyores Eva Zambrana Alcaraz, Maria Ángeles Siches Loscos, Laura 
Graciela Negrin Villazan, Dolores Bennasar Pavón i Eva Barceló Noguera les contractacions
cobertura a la Botiga de Les Santes.  

Negrin, seran contractades des del 8 de juliol de 2019 i, fins el 30 de juliol 

Les senyores Bennasar i Barceló inciaran el seu contracte en data 12 de juliol de 2019 i finalitzaran el 25 de 

I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca acta del procediment excepcional emprat així com del resultat 
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es realitzen les entrevistes a 
Anna Maria Miró Lligoña 

, el senyor Fèlix Sainz Escobar, tècnic de suport. Així mateix,  
tècnica del Servei de desenvolupament i organització. 

Un cop realitzades les entrevistes, l’ordre de prelació de les persones entrevistades per cobrir aquesta 

Zambrana Alcaraz, Maria Ángeles Siches Loscos, Laura 
es contractacions per donar 

el 8 de juliol de 2019 i, fins el 30 de juliol 

Les senyores Bennasar i Barceló inciaran el seu contracte en data 12 de juliol de 2019 i finalitzaran el 25 de 

cional emprat així com del resultat 


