
 

ACTA 

 

 

Assumpte: Procediment excepcional 

mercats i un perfil de tècnic auxiliar d’inspecció

Expedients: 2019/000030161 i 2019/000030176

 

 

Ordre del dia 

1. Informació necessitat a cobrir 

2. Sorteig persones a entrevista 

3. Entrevista  

4. Resultats selecció 

 

1. Informació necessitat a cobrir

La Secció de Promoció de Ciutat i Comerç

inspector i, un altre perfil de peó de mercats, per donar la cobertura necessària als mercats de la ciutat 

durant el període d’estiu.  

Els mercats municipals i la seva organització i inspecció, són una competència bàsica de l’Ajuntament de 

Mataró i per tant no es pot deixar de prestar. Tanmateix els nou mercats es celebren de forma 

ininterrompuda al llarg de tot l’any, sense que cap d’ells aturi la seva activitat per vacances.

En el cas del perfil tècnic/a auxiliar inspector, el nomenament està previst des de l’1 de juliol de 2019 i, 

fins el 31 de juliol del mateix. En relació al perfil de peó de mercat, la contractació està fixada pel període 

comprès des de l’1 al 31 d’agost de

Actualment no es disposa de llistes d’espera de cap dels dos perfils i, 

llista d’espera de conserges (exp. 500/13), no hi ha cap persona amb disponibilitat per cobrir les 

necessitats.  

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
cap llista de perfil similar, es podrà contractar/nomenar una
una entrevista d’avaluació de competències. E
sorteig davant un/a fedatari/ària públic/a que aixecarà acta. Aquest sorteig es comunicarà i publicarà al lloc 
habitual. 
Aquest supòsit excepcional no genera llista d’espera.
 
 
 
 

rocediment excepcional d’urgència per cobrir temporalment 

mercats i un perfil de tècnic auxiliar d’inspecció  

30161 i 2019/000030176 

 

 

Informació necessitat a cobrir 

La Secció de Promoció de Ciutat i Comerç va informar sobre la necessitat de cobrir un perfil 

un altre perfil de peó de mercats, per donar la cobertura necessària als mercats de la ciutat 

Els mercats municipals i la seva organització i inspecció, són una competència bàsica de l’Ajuntament de 

deixar de prestar. Tanmateix els nou mercats es celebren de forma 

ininterrompuda al llarg de tot l’any, sense que cap d’ells aturi la seva activitat per vacances.

En el cas del perfil tècnic/a auxiliar inspector, el nomenament està previst des de l’1 de juliol de 2019 i, 

fins el 31 de juliol del mateix. En relació al perfil de peó de mercat, la contractació està fixada pel període 

comprès des de l’1 al 31 d’agost del 2019.  

Actualment no es disposa de llistes d’espera de cap dels dos perfils i, a la llista de peons 

llista d’espera de conserges (exp. 500/13), no hi ha cap persona amb disponibilitat per cobrir 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
cessitat sigui tan urgent que no hi hagi temps suficient per generar una llista i no es pugui recórrer a 

cap llista de perfil similar, 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.” 
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temporalment un perfil de peó de 

cessitat de cobrir un perfil de tècnic/a 

un altre perfil de peó de mercats, per donar la cobertura necessària als mercats de la ciutat 

Els mercats municipals i la seva organització i inspecció, són una competència bàsica de l’Ajuntament de 

deixar de prestar. Tanmateix els nou mercats es celebren de forma 

ininterrompuda al llarg de tot l’any, sense que cap d’ells aturi la seva activitat per vacances. 

En el cas del perfil tècnic/a auxiliar inspector, el nomenament està previst des de l’1 de juliol de 2019 i, 

fins el 31 de juliol del mateix. En relació al perfil de peó de mercat, la contractació està fixada pel període 

la llista de peons (exp 499/15) i la 

llista d’espera de conserges (exp. 500/13), no hi ha cap persona amb disponibilitat per cobrir 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 

públic/a que aixecarà acta. Aquest sorteig es comunicarà i publicarà al lloc 
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2. Sorteig persones a entrevistar

 

En data 25 de juny de 2019, es procedeix a exportar un llistat del tràmit de borsa de treball amb totes les 

sol·licituds rebudes. Del llistat resultant es procedeix a realitzar un filtre només 

han seleccionat l’àmbit “Conserges, auxiliars de serveis amb coneixements de manteniment d'edificis

que el seu nivell de titulació sigui mínim 

 

Aplicat aquest filtre, es disposa de

situació activa amb l’Ajuntament de Mataró, 

d’un contracte o nomenament de període superior

motiu pel qual han quedat excloses de participar en a

 

Per procedir a realitzar el sorteig regulat a les bases, s’assigna un número de l’1 al 9 a cada una de les 
persones aspirants.   
 

El sorteig es realitza el dia 25 de 

diversos intents de comunicació amb les persones aspirants

interès en participar en aquest procés d’urgència

 

El sorteig ha estat realitzat davant d’un fedatari públic i mitjançant 

www.generarnumerosaleatorios.com

 

Les persones han estat convocades a entrevista 

l’ordre que es detalla:  

• CTV ****6054S – 10:30h 

• AGJ ****9329A – 10:50h 

• AMN ****7175Y – 11:15h 

 

 

 

3. Entrevista  

En data 27 de juny de 2019, a la 

persones aspirants. Assisteixen, 

Mataró i la senyora Victòria Perales Martínez, tècnica de suport especialitzat del Servei d’Organització i 

Desenvolupament.  

 

persones a entrevistar 

, es procedeix a exportar un llistat del tràmit de borsa de treball amb totes les 

el llistat resultant es procedeix a realitzar un filtre només d’aquelles persones que 

Conserges, auxiliars de serveis amb coneixements de manteniment d'edificis

que el seu nivell de titulació sigui mínim d’EGB o ESO. 

es disposa de 14 persones amb el perfil descrit, de les quals 5 

mb l’Ajuntament de Mataró, o bé ocupant places interinament per vacant o 

d’un contracte o nomenament de període superior al de les necessitats objecte d’aquest procediment, 

motiu pel qual han quedat excloses de participar en aquesta selecció.  

Per procedir a realitzar el sorteig regulat a les bases, s’assigna un número de l’1 al 9 a cada una de les 

de juny i, els números obtinguts són el 9, 8, 5, 2 i 3. 

diversos intents de comunicació amb les persones aspirants i, només hi ha 3, que han manifestat el seu 

interès en participar en aquest procés d’urgència. 

El sorteig ha estat realitzat davant d’un fedatari públic i mitjançant la pàgina web següent:

www.generarnumerosaleatorios.com . 

Les persones han estat convocades a entrevista el dia 27 de juny de 2019, a les següents hores i 

 sala de reunions de l’edifici del Carreró, es realitzen les entrevistes 

persones aspirants. Assisteixen, el senyor Jordi Seras Violas, director de mercats de l’Ajuntament de 

i la senyora Victòria Perales Martínez, tècnica de suport especialitzat del Servei d’Organització i 
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, es procedeix a exportar un llistat del tràmit de borsa de treball amb totes les 

d’aquelles persones que 

Conserges, auxiliars de serveis amb coneixements de manteniment d'edificis” i, 

amb el perfil descrit, de les quals 5 actualment resten en 

ocupant places interinament per vacant o bé disposant 

objecte d’aquest procediment, 

Per procedir a realitzar el sorteig regulat a les bases, s’assigna un número de l’1 al 9 a cada una de les 

9, 8, 5, 2 i 3. S’han dut a terme 

que han manifestat el seu 

la pàgina web següent:  

a les següents hores i en 

es realitzen les entrevistes a les 

director de mercats de l’Ajuntament de 

i la senyora Victòria Perales Martínez, tècnica de suport especialitzat del Servei d’Organització i 



 

ACTA 

 

 

 

4. Resultats selecció 

 

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

necessitat és el següent: 

 

1. CTV ****6054S  

2. AGJ ****9329A  – no compleix requisit

3. AMN ****7175Y  – no assisteix a l’entrevista.

 

Per tant, es proposa oferir al senyor Carlos Tarruella Velasco

acumulació de tasques com a tècnic auxiliar d’inspecció des de l’1 de juliol de 2019 i, fins el 31 de juliol de 

2019.  S’estableix un període de prova d’1 mes.

Tanmateix, es proposa la contractació fora plantilla per acumulació de tasques del senyor Ca

Velasco, com a peó de mercats, pel període comprès entre l’1 d’agost de 2019 i, fins el 31 d’agost del 

mateix.  

 

I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca acta del procediment excepcional emprat així com del resultat 

final d’aquesta selecció. 

 

 

Mataró, a 28 de juliol de 2019 

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

no compleix requisits.  

no assisteix a l’entrevista. 

senyor Carlos Tarruella Velasco el nomenament fora de plantilla 

acumulació de tasques com a tècnic auxiliar d’inspecció des de l’1 de juliol de 2019 i, fins el 31 de juliol de 

S’estableix un període de prova d’1 mes. 

Tanmateix, es proposa la contractació fora plantilla per acumulació de tasques del senyor Ca

Velasco, com a peó de mercats, pel període comprès entre l’1 d’agost de 2019 i, fins el 31 d’agost del 

I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca acta del procediment excepcional emprat així com del resultat 
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Un cop realitzades les entrevistes, l’ordre de prelació de les persones entrevistades per cobrir aquesta 

el nomenament fora de plantilla per 

acumulació de tasques com a tècnic auxiliar d’inspecció des de l’1 de juliol de 2019 i, fins el 31 de juliol de 

Tanmateix, es proposa la contractació fora plantilla per acumulació de tasques del senyor Carlos Tarruella 

Velasco, com a peó de mercats, pel període comprès entre l’1 d’agost de 2019 i, fins el 31 d’agost del 

I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca acta del procediment excepcional emprat així com del resultat 


