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Assumpte: Llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per constituir 

una llista d’espera tècnic/a mitjà/na informàtica per cobrir interinitats i necessitats sobrevingudes. 

Expedient: 2022/000011577 

 
Per decret 5470/2022, de 20 de maig, el regidor delegat  de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut i 
Recursos Humans, ha resolt el següent: 
 

1. Recordar a les persones participants que cal complir les requisits següents: 

a) Acreditar que s’està en possessió d’una titulació de diplomatura o grau en enginyeria tècnica, en 

informàtica, telemàtica o telecomunicacions o superiors. Si es tracta d’un títol obtingut a 

l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació. 

b) Estar capacitat/da i posseir un grau de coneixement de la llengua anglesa, tant en l’expressió oral 

com en l’escrita, que el/la faci apte/a per desenvolupar les seves funcions, equivalents al Anglès 

B2 Marc Europeu Ref. Si la persona aspirant no disposa del nivell B2 o certificat equivalent, haurà 

de fer una prova, el resultat de la qual serà d’apte/a o no apte/a. 

c) Estar capacitat/da i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell C1 

(antic C). El certificat de nivell de català cal que es sol·liciti a qualsevol Institut de secundària públic. 

És necessari disposar del certificat oficial. Només amb la titulació d’ESO, Batxillerat o 

Primària/Secundària no s’acredita el nivell. 

d) Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar tenir coneixements de la 

llengua castellana. 

2. Aprovar la següent llista de persones admeses i excloses per participar en el procés selectiu: 

Persones admeses perfil Tècnic/a mitjà/na Informàtica Especialista en Aplicacions 

COGNOM COGNOM NOM CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

MISAS 
LUIS 

EURA 
EXEMPT/A  EXEMPT/A  EXEMPT/A  

SABATÉ ESTEVE VÍCTOR EXEMPT/A  EXEMPT/A  PROVA  

Persones admeses perfil Tècnic/a mitjà/na Informàtica Especialista en Infraestructures TIC 

COGNOM COGNOM NOM CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

VIVES TRESSERRAS RENE EXEMPT/A  EXEMPT/A  EXEMPT/A  
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Persones excloses 

COGNOM COGNOM NOM MOTIU 

BOLART TURMO EDUARD Manca titulació requerida 

 

3. Elevar a definitiva aquesta llista provisional, sense necessitat de nova publicació, si en el termini de 3 

dies, a partir de l’endemà de la data en què es publiqui aquest acord a la pàgina web municipal no es 

presenta cap esmena o si, malgrat haver al•legacions, aquestes no resultessin admeses.  

4. Nomenar les persones següents com a membres de l’òrgan de selecció: 

 
Titulars: 
  
Presidenta: Sra. Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna de la direcció de 
Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament de Mataró. 

 
 
Vocals:  
 

Vocal 1: Sr. Joan Pau Magro, Cap del Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions a 
l’Ajuntament de Mataró. 

Vocal 2: Sr. Ferran Moreno Vera, Cap de la Secció d’Infraestructures a l’Ajuntament de Mataró. 

Vocal 3: Sr. Cristian Ceballos López, d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calella.  

Vocal 4: Sr. Francesc Gallardo Rodriguez, del Servei de Gestió d’operacions Tic de la Direcció de 
Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona.  
 
Secretària: Sra. Neus Laje Martín Administrativa del Servei de Gestió i Atenció a les Persones de la 
Direcció de Recursos Humans i Organització de la Corporació de l’Ajuntament de Mataró. 

  
Suplents: 
 
President: Sr. Carles Ruíz Nogueras, Tècnic/a mitjà de Gestió de Personal de la Direcció de 
Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament de Mataró. 
 
 
Vocals:  
 

Vocal 1: Sr. Joan Masdeu Jurnet, Cap de la Secció d’Informació de Base i Aplicacions Corporatives a 
l’Ajuntament de Mataró. 

Vocal 2: Sr. Hector Doblado Ruesga, Tècnic/a superior informàtic/a de la Secció d’Infraestructures a 
l’Ajuntament de Mataró. 

Vocal 3: Sra. Emilia Garcia Montge, del Departament d’Informàtica de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.   
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Vocal 4: Sr. Jordi Sala Nonell, del Servei de Gestió d’operacions Tic de la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona. 
 
Secretària: Sra. Verònica García Guerra, administrativa de la Direcció de Recursos Humans i 
Organització, de l´Ajuntament de Mataró. 

Nomenar com a assessora de l’Òrgan, al Sr. Sergi Sayols Villanueva, psicòleg de l´Oficina Tècnica 

de la Direcció de Recursos Humans i Organització, de l´Ajuntament de Mataró. 

Observador/a: Pendent de designar per la presidència de la junta de personal de la corporació (podrà 

estar present en totes les proves o exercicis i a totes les sessions dels òrgans tècnics de selecció 

actua amb veu però sense vot) 

 
 

5. Convocar l’òrgan de selecció i les persones aspirants a la realització de la prova pràctica que tindrà 
lloc el proper  Dilluns, 20 de juny de 2022 a les 10.00 hores, a l’edifici d´Administració General. (C/El 
Carreró, 13 planta -1. Sala de Formació). 
 
La prova consistirà en resoldre un supòsit pràctic que versarà sobre qualsevol dels aspectes citats en 
les funcions a desenvolupar, i orientativament sobre els següents temes: 
 

 Tècnic/a mitjà/na informàtica especialista en aplicacions: 
 

- Desenvolupament d'aplicacions multicapa en entorns web. (Es valoraran coneixements de Java, 
Javascript, C++, Oracle Application Express) 

- Bases de dades: definició, descripció, el model relacional: estructura física i lògica (Oracle, PL/SQL). 

- Anàlisis de rendiment de software, eines i jocs de proves. 

- Gestió de projectes informàtics.  
 

 

Tècnic/a mitjà/na informàtica especialista en infraestructures TIC: 

- Sistemes gestors de bases de dades  (MySQL, Oracle, Postgresql, MongoDB, SQL-Server). 
Arquitectura, funcionalitats, avantatges i/inconvenients de cadascun d’ells. Disseny d’entorns d’alt 
rendiment i alta disponibilitat d’aquests sistemes.   

- Sistemes de virtualització de servidors corporatius (vmware, hyper-v , proxmox , virtualbox). 
Arquitectura, funcionalitats, avantatges i/inconvenients de cadascun d’ells. Disseny d’entorns d’alt 
rendiment i alta disponibilitat d’aquests sistemes. 

- Xarxes de comunicacions corporatives. Disseny i implementació de xarxes LAN, WAN, MAN. 
Arquitectura, protocols que intervenen (model OSI). Arquitectures de xarxa en entorns d’alt rendiment 
i alta disponibilitat, redundància, tolerància a fallides, seguretat.  

 
 

6. Publicar la present resolució a la pàgina web municipal i a la resta de mitjans habituals de difusió, per a 
general coneixement. 

 

Mataró, a 23 de maig de 2022 


