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ACTA FINAL 

 

Direcció de Recursos Humans i Organització 
Oficina Tècnica 

 

1 

 

PROCÉS: Procés selectiu per constituir una llista d’espera d’ Arxiver/a per cobrir interinitats i 

necessitats sobrevingudes. 

Expedient: 2021/000109512 

 

 

ASSUMPTES: Puntuació de la fase d’entrevistes, resultat final del procés i llista d’espera. 

 

Data de realització: 16 de febrer de 2022 

Horari: 12:00 i 12:40 

Tipus de sessions: Telemàtica 

 
ORDRE DEL DIA:  
 

1. Comprovació que les dades declarades a la sol·licitud de participació són certes. 
2. Realització de les entrevistes a les persones aspirants. 
3. Resultats finals i ordre de la borsa de treball. 

 
 

 
1. Comprovació que les dades declarades a la sol·licitud són certes. 

 

A l’inici de l’entrevista, es demana a cada persona que mostri els documents originals de la informació que va 
declarar com a requisit de participació en el moment de presentar la sol·licitud. De la mateixa manera, quan 
l’aspirant sigui proposat per nomenar, haurà d’aportar la documentació acreditativa segons els requisits establerts 
en la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró, sense els quals, no es podrà procedir al seu 
nomenament.  

 
2. Realització de les entrevistes a les persones que han superat la prova pràctica   

 

En el apartat de descripció i puntuació de les proves descrites a l’oferta del procés, es va fer constar les 
competències que s’avaluaran durant l’entrevista, essent les següents: Identificació i compromís amb 
l’organització (1,5), treball transversal i en equip (1,5), habilitats comunicatives (1,5) i auto desenvolupament (1,5). 
La puntuació total d’aquesta prova és de 6 punts.  
 
Tal i com recullen les bases generals reguladores dels processos de selecció de l’Ajuntament de Mataró en el 
seu punt 8.2, les persones són convocades per a cadascun dels exercicis o proves en una única crida. Si una 
persona no es presenta a alguna de les proves, quedarà eliminada del procés selectiu.  

 

Assisteixen per la realització de les entrevistes, els següents membres de l’Òrgan de selecció: 
 
Sra. Montserrat Clavell Cap de Secció de Gestió Documental i Arxiu de l’Ajuntament de Mataró. 
Sr. Sergi Sayols Villanueva, psicòleg de l´Oficina Tècnica de la Direcció de Recursos Humans i Organització, 
de l´Ajuntament de Mataró. 
 
A les 12.00 hores del dia establert, s’inicien les entrevistes. Prèviament a la realització, s’informa a cada 
aspirant sobre com serà l’entrevista i quines són les competències que s’avaluaran.  
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A les 13.30 hores del mateix dia 16  de febrer de 2022 es donen per finalitzades les entrevistes, 
havent acordat els següents resultats:  
 

 

NÚMERO  
REGISTRE 

RESULTAT  
ENTREVISTA 

****1911 4,5 

****3892 5,0 

 

 

3. Resultats finals i ordre de la borsa de treball. 
 

Les bases reguladores dels processos selectius de cobertura temporal i definitiva de l’Ajuntament de 
Mataró estableixen en el seu punt 9 el següent: 

 
“La qualificació de cada persona aspirant serà la suma de les qualificacions obtingudes en el conjunt 
de les proves o fases realitzades, sempre i quan s’hagin superat les successives proves eliminatòries. 
 
En cas d’empat en la puntuació final, l’ordre s’establirà a favor de la persona aspirant que hagi 
obtingut la nota més alta en la prova que tingui més puntuació respecte del total del procés selectiu. 
Si persisteix l’empat, es resoldrà a favor de qui hagi obtingut la puntuació més alta en l’entrevista. Si 
tot i així no quedés resolt, l’òrgan de selecció acordaria un tercer criteri de desempat”. 

 
Els resultats del procés selectiu i en conseqüència, la llista d’espera definitiva són els següents: 

 
 

LLISTA D’ESPERA  
 

 

NÚMERO  
ORDRE 

NÚMERO 
REGISTRE 

RESULTAT 
TEST 

RESULTAT 
ENTREVISTA 

TOTAL 
PROCÉS 

1 ****3892 10,75 5,0 15,75 

2 ****1911 10,55 4,5 15,05 

 
 
Es recorda a les persones que constitueixen la llista que la vigència de la mateixa és de dos anys, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquesta acta.  

 
I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió el dia 16 de febrer de 2022, a les 15.00 hores, de la qual, com 
a secretària, en faig constar el seu contingut.  
   


