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Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat 

ACTA DE CONSTITUCIÓ I SESSIÓ 

 

Servei de desenvolupament i organització 
Direcció de recursos humans i organització 1 

 

PROCÉS: procés selectiu per constituir una llista d’espera de conserges-auxiliars de serveis per cobrir 

interinitats i necessitats sobrevingudes. 

Expedient: 2019/33720 

ASSUMPTES: Constitució de l’òrgan, realització de la prova tipus test, resposta i resolució de l’òrgan de 

selecció sobre les consultes/al·legacions rebudes, resultats de la prova tipus test. 

 

Data de realització de la prova: 14 de setembre de 2019. 
Hora inici: 9.30 hores.  
Tipus de sessió: presencial.  
Lloc: Institut Miquel Biada, Mataró. 

 
ORDRE DEL DIA:  
 

1. Constitució de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  
2. Acords de la prova tipus test. Acord sobre cas de causa de força major.  
3. Execució de la prova.  

 
 

 
1. Constitució de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  

 
Es constitueix l’òrgan de selecció designat per les bases, amb l’assistència dels següents membres: 
 
Presidenta: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del servei de desenvolupament i organització de la direcció de 
recursos humans. 
 
Vocals: 
 
Vocal 1:  Sra. Neus Laje Martín, administrativa del servei de Gestió i Atenció a les persones de la direcció de 
Recursos Humans, que actua també com a secretària, d’acord amb allò establert a les bases generals.  
Vocal 2:  Sra. Sandra Lafuente Batet Cap de Secció d’escolarització i centres de l’Ajuntament de Mataró. 
Vocal 3:  Sr. Tomàs Gil Màrquez, de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, designat per l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya. 

 
Observadora: Sra. Dionilda Zegarra, presidenta del comitè d’empresa. 
Assessora: Victòria Perales Martínez, tècnica de suport especialitzat del servei de desenvolupament i organització 
de la direcció de recursos Humans.  
 
Han excusat la seva absència els vocals Sr. David Ruiz Llamas i la Sra. Noelia Barroso, de l’Ajuntament de Parets 
del Vallès.  
 

 
2. Acords de la prova tipus test. Acord sobre cas de causa de força major.  

 
L’òrgan de selecció ha elaborat les 40 preguntes tipus test, més 4 de reserva. S’acorda 1 hora 15 minuts de temps 
d’execució. Pel que fa a la puntuació de cada encert= 0.55; per cada errada=-0.14; les respostes en blanc no 
resten. Màxima puntuació 22 i mínima per superar-la 11 punts, tal com indiquen les bases. D’altra banda, es 
considera que recau una causa de força major en matèria de conciliació amb la vida social i familiar, en la persona 
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candidata amb número de registre 102, a l’haver acreditat documentalment que havia contractat i pagat un viatge 
amb anterioritat a conèixer la data de la prova. Així doncs, es convoca aquesta persona el proper dimarts dia 1 de 
novembre, a les 10.00 hores, a la planta tercera de l’edifici municipal de El Carreró, 13, de Mataró.  
 

3. Execució de la prova. La prova finalitza a les 11.00 hores, sense incidències remarcables. Tots els can-
didats s’han emportat els enunciats de la prova, lliurant exclusivament a l’òrgan de selecció el full de res-
postes.  

  

Data: 25 de setembre de 2019 i dies següents. 
Hora inici: -. 
Tipus de sessió: en línia  

 
ORDRE DEL DIA:  
 

1. Assistència amb quòrum de l’òrgan de selecció.  
2. Resolució de les al·legacions i consultes realitzades per les persones presentades a la prova. 
3. Resultats de la prova. 

 
 

 
 

 
1. Quòrum de l’òrgan de selecció.  

 
 

Es constitueix l’òrgan de selecció per resoldre les al·legacions presentades en sessió en línia, pels següents 
membres:  
 
Presidenta:  Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del servei de desenvolupament i organització;  
Vocals: Sra. Neus Laje Martín, administrativa del servei de gestió i atenció a les persones; Sra. Sandra Lafuente 
Batet, cap de secció d’escolarització i centres; Sr. David Ruiz Llamas, de l’Ajuntament de Parets del Vallès.  
El Sr. Tomàs Gil Màrquez, ha excusat la seva absència.  
Assessora: Victòria Perales Martínez, tècnica de suport especialitzat del servei de desenvolupament i organització 

de la direcció de recursos Humans.  

 
Observadora: Sra. Dionilda Zegarra, presidenta del comitè d’empresa.  

 

  
2.  Resolució de les al·legacions i consultes realitzades per les persones presentades a la prova. 

 
 
Durant el dimecres dia 18 de setembre, s’han enviat per correu electrònic a cada persona participant els 
resultats individuals de la prova tipus test. El missatge feia constar la puntuació obtinguda, el nombre d’encerts 
i d’errades, la plantilla de respostes i el full de respostes escanejat.  
 
Els dies posteriors, s’han rebut diverses consultes i al·legacions contra algunes de les preguntes, la resolució 
de les quals es fa constar a continuació.  
 
En primer lloc, aquest òrgan de selecció vol manifestar el següent:  
 

- De conformitat amb allò que especificaven les bases del procés de creació de la llista, la prova tipus 
test es basava en les següents matèries: 
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o  raonament lògic,  
o prevenció de riscos laborals i situacions d’emergència,  
o informàtica bàsica.  

 
- Les proves tipus test, també anomenades d’opció múltiple, conté preguntes concretes amb diverses 

alternatives de resposta, de les quals només hi ha una de correcta.  
- S’ha de llegir literalment l’enunciat i les diferents opcions de resposta. Allò que no està escrit, no hi 

és i no es pot donar per entès ni per suposat.  
- Únicament és correcta la resposta que té en compte tota la informació de l’enunciat, no només 

una part. 
- A les  preguntes de seguretat i prevenció, únicament és correcta la resposta més segura.   

 

Al·legacions contra la pregunta número 22 (models 1 i 2),  

 
La pregunta diu literalment el següent:  
 
Hi ha 300 persones esperant per accedir a una sala on es fan cinc conferències durant tot el matí. La sala té 

un aforament de 78 butaques. Si has d’informar la persona número 300 a quina sessió li tocarà accedir, quina 

li diries? 
 

Podrà accedir a la cinquena sessió. 
 

Podrà accedir a la sisena sessió 
 

Podrà accedir a la quarta sessió. 
 

Li diria amablement que no podrà accedir a cap sessió, ja que sobrepassaríem l’aforament. 
 

 
L’òrgan de selecció ha considerat que la resposta correcta és la A. No obstant, diverses persones han al·legat 
contra aquesta decisió i ubiquen la persona número 300 a la quarta sessió. Tal com ja s’ha dit, per considerar 
quina és la resposta correcta, cal tenir en compte tota la informació que dóna l’enunciat, és a dir, que hi ha 
programades 5 conferències per 300 assistents, una única sala i 78 butaques. 
 
No es pot suposar que hi haurà més de 300 assistents o que marxarà gent i quedaran menys de 300. No es 
pot suposar que es faran 4 sessions enlloc de 5, o que s’ha de completar la sala fins el límit de l’aforament o 
altres variables que l’enunciat NO DIU. 
 
Per tant, aquest òrgan desestima l’al·legació presentada i manté que la única resposta correcta és la A, que 
és la que respon a tota la informació de l’enunciat i que col·loca la persona número 300, última a inscriure’s, a 
la última sessió. 
  

Al·legacions contra la pregunta número 1 del model 1, que es correspon amb la  pregunta número 11 
del model 2:  

 
La pregunta diu literalment el següent:  
 
Si et trobes treballant a un centre escolar i has de pujar per una escala per arreglar una persiana, quines 

mesures preventives adoptaràs? 

 

 

 

  

Portaré les eines ben agafades a la ma per que no em caiguin. 
  

Portaré les eines enganxades al cinturó per que no em caiguin. 
  

Demanaré a un company que estigui al peu de l’escala amb el material. 
  

Per arreglar una persiana no necessitaré eines, només l’escala. 
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La resposta que considera l’òrgan de selecció com a correcta, és la C. 
 
Analitzarem les respostes una a una: 
 
La resposta A, no és viable, ja que les mans han de quedar lliures per pujar, poder-se agafar correctament, etc. 
La resposta B ‘’portar les eines enganxades al cinturó’’, és incorrecta ja que el cinturó ha de tenir unes 
determinades característiques (seguretat, porta eines, bandolera, etc).  La resposta D, és incorrecta ja que sí 
que són necessàries eines per fer la reparació.  
 
Per tant, aquest òrgan desestima l’al·legació presentada i manté que la resposta C és correcte, per molt que 
parteix d’un principi general de prevenció, a partir del qual no s’ha de realitzar cap treball que pugui suposar 
algun risc pel treballador (per exemple, un treball ocasional en alçada), en solitari. 
 

Al·legacions contra la pregunta  número 11 del model 1,que es correspon a la pregunta número 15 del 
model 2:  

 
    

1
1
.  

 

Els sifons actuen: 
     

a
) 

 

com a filtre. 
     

b
) 

 

com a depòsit d’emergència. 
     

c
) 

 

com a tap. 
     

d
) 

 

Son correctes les opcions a i c. 
     

 
 
L’òrgan de selecció, ha considerat que la resposta correcta és la A.  
Les al·legacions presentades per diversos candidats, no indiquen un únic posicionament, sinó que alguns 
consideren la resposta C i altres candidats la D.  
 
Els sifons actuen com a filtre per evitar que passin residus sòlids per les canonades i amb la seva forma 
específica en corba, impedeixen que passin les males olors, formant un tap aquós. Aquest òrgan considera, 
tal com ja ha deixat pales en al·legacions anteriors, que la resposta ‘’tap’’ és incomplerta i per tant incorrecta. 
Per tant, manté que la única resposta correcta és la A, desestimant aquesta al·legació. 
 

Al·legacions contra la pregunta número 20 del model 1, que es correspon a la pregunta 28 del model 2.  

 
 

 

 2
0
.  

 

Els equips de protecció contra incendis hauran de ser de color: 
 

         

   

a
) 

 

Blau 
 

         

   

b
) 

 

Vermell, o predominantment vermell, per tal que es puguin identificar fàcilment 

pel seu propi color. 

 

         

   

c
) 

 

Groc, o predominantment groc, per ser el color que millor es veu de lluny. 
 

         

   

d
) 

 

No és necessari que siguin de cap color concret. 
 

         

 
L’òrgan de selecció ha considerat que la resposta correcta és la B. 
La persona que al·lega contra la decisió de l’òrgan, diu que la resposta correcta ha de ser ‘’no és necessari que 
siguin de cap color concret’’. No obstant, el punt 5 de l’annex VII del RD 485/1997, sobre disposicions mínimes 
en matèria de seguretat i salut en el treball, estableix que els equips de protecció contra incendis hauran de ser 
de color vermell o predominantment vermell. Per tant es desestima l’al·legació presentada i es manté com a 
correcta la resposta B.  
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Al·legacions contra la pregunta número 35 del model 1, que es correspon amb la  pregunta número 18 
del model 2: 

 

 

La pregunta diu literalment el següent:  
 

 

 3
5
.  

 

Les canonades on passa el gas es diferencien perquè són de color: 
 

         

   

a
) 

 

vermell 
 

         

   

b
) 

 

verd clar 
 

         

   

c
) 

 

blau 
 

         

   

d
) 

 

groc 
 

 

 
L’òrgan de selecció ha considerat que la resposta correcta és la D per que una canonada de color groc és 
sempre i inequívocament de gas. Per tant desestima aquesta al·legació i manté com a correcta la resposta D.  
 
 

Al·legacions contra la pregunta número 5 del model 1, que es correspon amb la pregunta numero 32 
del model 2:  

 
 
La pregunta diu literalment el següent:  
 
 
La superfície de la càrrega, no tindrà elements perillosos que generin riscos de lesions. En cas contrari: 

   

S’aconsella l’ús de calçat adequat per evitar desequilibris. 
   

S’aconsella l’ús de casc per evitar cops en el cap. 
   

No s’aconsella demanar ajuda mecànica o a altres persones per al seu desplaçament. 
   

S’aconsella l’ús de guants per evitar lesions en les mans. 

 
 
L’òrgan de selecció va considerar que la resposta correcta és la D  i manté que aquesta és la resposta 
correcta.  
La persona que al·lega contra aquesta decisió, parla erròniament de ‘’superfície de càrrega’’, quan la pregunta 
diu literalment ‘’superfície de la càrrega’’.  
 

Al·legacions contra la pregunta número 9 del model 1, que es correspon amb la pregunta número 8 del 
model 2:  

 
 
La pregunta diu literalment el següent:  
 
Quines són les senyals objectives de com es troben les funcions vitals d’un ferit?: 

 

Consciència i respiració. 
 

Hemorràgies, fractures i cremades. 
 

Consciència, respiració i pols. 
 

Respiració, pols, i ulls oberts. 
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L’òrgan de selecció considera que la resposta correcta és la C i manté que és aquesta, tal com consta 
literalment a qualsevol llibre de primers auxilis, de socorrisme, etc.  
 
 

Al·legacions contra la pregunta número 3 del model 1,  que es correspon amb la pregunta número 26 
del model 2.  

 
 
La pregunta diu literalment el següent:  
 
A l’Escola Rotamar ha caigut un cargol del pom de la porta de l’aula d’informàtica, per posar-ne un de nou, 

faràs servir: 
 

Un martell 
 

Una clau anglesa 
 

Un tornavís 
 

Cap de les anteriors 

 
 
L’òrgan de selecció va considerar que la resposta correcta és la C i manté que és aquesta la única vàlida, ja que 
un tornavís és l’eina específica per realitzar aquesta tasca. Una clau anglesa es pot utilitzar per cargolar algunes 
peces concretes, però l’enunciat de la pregunta no indica res en aquest sentit, per tant, seguint el mateix argument 
ja explicat (no basar-se en informació que no consta a l’enunciat sinó en la seva informació literal), la resposta 
vàlida és aquella que sigui completament correcta i no parcial.  

 

Al·legacions contra la pregunta número  del model 1, que es correspon amb la número 34 del model 2:  

 
 
La pregunta diu literalment el següent:  

 
Quina de les següents no és una avaria freqüent en una cisterna: 

 

Desgast de la vàlvula d’entrada de l’aigua. 
 

Degoteig d’aigua 
 

Trencament de la clau de pas. 
 

Perforació del flotador 

 
L’òrgan de selecció va considerar que la resposta correcta és la C i desestima aquesta al·legació, mantenint 
que és la C la correcta, ja que les altres tres sí que són avaries freqüents i parts d’una cisterna.  

 
  

Al·legacions contra la pregunta número 40 del model 1, que es correspon amb la pregunta número 35 
del model 2.  

 
Utilitzar correctament els mitjans i dispositius de seguretat, és: 

 
Un dret dels treballadors 
Un deure dels treballadors 
 Una obligació de l'empresari 
Cap de les respostes anteriors és correcte 
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L’òrgan de selecció considera que la resposta correcta és la B, desestima l’al·legació presentada i manté que 
és aquesta, ja que així ho indica la literalitat de la  normativa (art. 29 LPRL, sobre obligacions dels treballadors). 
 

RESULTATS 
PERSONES NO PRESENTADES:  

   
10  661 

51  673 

66  806 

102  808 

156  825 

166  838 

186  896 

197  951 

238  987 

242  1046 

272  1080 

277  1081 

294  1143 

322  1157 

386  1186 

396  1232 

402  1234 

432  1254 

455  1265 

495  1267 

555  1268 

582  1287 

628  1294 

648  9041 
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PERSONES QUE NO HAN SUPERAT LA PROVA:  
 

662 

704 

830 

870 

933 

1149 

1165 

1199 

1296 

1304 

 
 
PERSONES QUE SÍ HAN SUPERAT LA PROVA:  
 

codi aspirant 
puntuació 

test 

13 18,140 

14 13,860 

18 17,310 

36 18,420 

39 14,690 

43 18,550 

45 17,170 

56 14,560 

81 16,620 

93 16,070 

97 15,940 

104 16,210 

105 15,520 

125 17,860 

130 16,770 

136 19,520 

160 13,870 

180 15,660 

181 18,550 

184 19,930 

196 15,240 
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codi aspirant 
puntuació 

test 

199 17,450 

208 15,790 

214 17,860 

219 16,070 

225 18,000 

235 13,730 

239 17,730 

257 20,070 

262 17,450 

264 15,110 

268 17,310 

271 17,310 

274 15,240 

275 15,520 

276 18,690 

292 18,830 

295 17,590 

301 16,620 

311 19,240 

315 19,930 

326 12,630 

344 14,840 

350 18,000 

354 18,830 

367 15,380 

381 18,000 

383 15,940 

391 16,760 

399 16,760 

400 19,930 

404 15,240 

408 15,110 

411 19,240 

425 14,970 

427 15,800 

428 17,310 

431 12,620 

448 16,900 
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codi aspirant 
puntuació 

test 

458 18,00 

460 15,100 

468 18,830 

471 17,040 

473 20,070 

475 18,280 

477 18,550 

478 14,430 

492 18,830 

499 19,240 

506 17,730 

507 19,660 

509 17,590 

529 15,940 

533 14,410 

546 15,930 

548 14,010 

565 17,310 

566 18,000 

572 14,430 

577 17,170 

580 16,480 

591 19,930 

600 12,230 

601 17,310 

604 17,590 

605 19,380 

611 12,760 

617 16,900 

621 18,000 

629 19,380 

636 19,380 

655 18,550 

663 14,140 

664 18,550 

675 17,310 

690 18,690 

701 17,170 
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codi aspirant 
puntuació 

test 

708 12,340 

710 16,070 

713 13,460 

733 16,070 

743 19,240 

749 15,380 

752 14,980 

754 16,480 

758 16,480 

759 17,170 

760 14,690 

769 15,110 

774 14,000 

779 16,480 

796 18,000 

801 17,730 

817 15,240 

828 20,070 

834 17,860 

844 18,140 

845 18,560 

850 19,240 

853 16,480 

860 14,010 

871 17,590 

872 16,630 

873 15,930 

885 17,590 

891 17,860 

893 17,310 

903 13,320 

904 18,550 

906 19,380 

907 13,460 

915 18,690 

921 12,490 

934 14,700 

936 15,930 
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codi aspirant 
puntuació 

test 

941 17,170 

952 12,900 

953 17,860 

954 17,860 

955 19,930 

956 16,480 

958 12,070 

959 18,140 

968 16,480 

970 17,170 

971 19,380 

972 16,500 

973 18,280 

974 19,520 

976 16,080 

977 18,550 

982 16,770 

983 17,310 

984 17,590 

985 14,830 

986 13,860 

988 11,790 

990 18,830 

1020 14,000 

1028 17,170 

1029 16,350 

1030 17,450 

1043 17,170 

1045 14,150 

1051 19,380 

1058 18,550 

1065 17,170 

1066 14,150 

1072 16,900 

1077 17,170 

1079 16,620 

1083 15,01 

1092 15,100 
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codi aspirant 
puntuació 

test 

1095 19,380 

1120 13,040 

1125 16,620 

1127 12,480 

1131 19,240 

1134 13,320 

1138 17,040 

1139 17,180 

1141 16,490 

1144 17,170 

1145 16,900 

1153 16,910 

1156 19,930 

1161 16,480 

1163 12,480 

1166 18,550 

1169 17,860 

1170 18,550 

1171 15,660 

1172 16,480 

1173 16,620 

1174 19,240 

1175 14,410 

1178 17,730 

1179 17,450 

1180 17,170 

1182 18,550 

1190 17,860 

1194 12,360 

1195 17,860 

1197 16,480 

1201 14,830 

1203 16,910 

1204 18,000 

1206 13,460 

1208 16,900 

1210 17,590 

1212 16,900 
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codi aspirant 
puntuació 

test 

1213 17,590 

1216 17,450 

1217 17,870 

1218 15,100 

1220 18,550 

1222 19,930 

1223 14,140 

1225 15,930 

1227 16,760 

1230 15,790 

1242 17,170 

1243 12,630 

1249 14,550 

1250 18,140 

1252 15,380 

1255 17,860 

1256 19,930 

1257 20,620 

1260 14,700 

1261 16,620 

1263 15,100 

1269 18,550 

1270 19,240 

1271 16,620 

1274 14,280 

1275 13,170 

1277 18,000 

1279 15,100 

1280 13,030 

1281 19,380 

1282 17,040 

1284 12,620 

1286 14,840 

1288 11,650 

1289 15,930 

1290 14,970 

1291 17,590 

1292 20,070 
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codi aspirant 
puntuació 

test 

1293 12,770 

1299 16,480 

1300 16,480 

1302 12,340 

1303 18,000 

1305 16,490 

1306 17,590 

1307 15,790 

1308 19,380 

1310 11,930 

 
Es convoca els aspirants que consten a continuació a la prova de català de nivell B2, que tindrà lloc el 
dia 11 d’octubre a les 9.30 hores , a l’institut Miquel Biada de Mataró, avgda. Puig i Cadafalch, 89-90, de 
Mataró.  
 
 

NÚM REGISTRE 

     

43  872  1194 

136  893  1256 

160  907  1274 

180  915  1279 

214  921  1280 

219  953  1284 

239  955  1288 

276  984  1293 

295  986  1302 

311  988  1303 

400  1020  1306 

427  1028  1310 

431  1029   

460  1043   

629  1045   

675  1144   

733  1145   

752  1163   

779  1178   

860  1179   
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Les persones que poden acreditar el nivell B2 però encara no ho han fet, han d’enviar 
escanejat el certificat o títol corresponent a l’adreça vperales@ajmataro.cat, com a 
màxim una hora abans de la realització de la prova. 


