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Assumpte: Procediment excepcional de selecció per contractació o nomenament interí, mitjançant 

la borsa de treball oberta, per cobrir un perfil de treballador/a social (juliol 2019) 

Expedient: 2019/000031633 

Ordre del dia 

1. Informació necessitat a cobrir 

2. Sorteig persones a entrevista 

3. Entrevista per competències 

4. Resultats selecció 

1. Informació necessitat a cobrir 

El Servei de Benestar Social ha informat sobre la necessitat de cobrir un perfil de treballador/a social per 

dur a terme un programa fora de plantilla “Atenció a les persones amb dependència”, des del juliol de 

2019 i fins el 31 de desembre de 2019. 

S’han explorat les llistes d’espera que es detallen a continuació sense trobar a cap persona disponible: 

- 731/2017 Treballador/a Social 

- 128/2017 Tècnic/a suport especialitzat (només persones amb titulació grau o diplomatura en treball 

social) 

- 772/2017 Tècnic/a mitjà Ocupació (només persones amb titulació grau o diplomatura en treball social) 

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 
la cobertura de la necessitat 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 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.” 

2. Sorteig persones a entrevistar 

En data 2 de juliol de 2019, es procedeix a exportar un llistat del tràmit de borsa de treball amb totes les 

persones que han presentat la seva candidatura, del llistat resultant es procedeix a realitzar un filtre 

només de les persones que disposen de la titulació de grau o diplomatura en treball social.  

Un cop realitzat aquest filtre queden 23 persones amb el perfil professional i acadèmic requerit, assignant 

un codi identificatiu a cada persona aspirant per procedir a realitzar el sorteig. 
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El primer sorteig es realitza el 2 de juliol essent el números obtinguts el 4, 23, 22, 20,21, d’aquest primer 

sorteig només hi ha dues persones interessades en l’oferta de treball, motiu pel qual procedeix a realitzar 

un segon, tercer i quart sorteig per obtenir una mostra més amplia de persones a entrevistar. El resultat 

d’aquests sorteig han estat: 

Sorteig Data sorteig Números seleccionats 

Segon sorteig 02/07/2019 20, 13, 9, 18, 12 

Tercer sorteig 04/07/2019 7, 21, 20, 14, 22 

Quart sorteig 04/07/2019 2, 11, 23, 5, 8 

 

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

www.generarnumerosaleatorios.com . 

Després de contactar amb les persones amb els codis identificatius esmentats continuàvem disposant de 

dues persones per entrevistar. Per aquest motiu, vàrem procedir a explorar a les persones restants del 

filtre realitzat i restaven 5 persones per contactar amb elles i saber de la seva disponiblilitat. 

Les persones convocades a entrevista han estat: 

-  VSA ****2075H 

-  HOI ****3080T 

-  AAL ****2062A 

-  LRG ****5201A 

 

3. Entrevista per competències 

En data 8 de juliol de 2019, a dependències municipals, es realitzen les entrevistes per part de la senyora 

Júlia Ortega Ramos, psicòloga de RH i la senyora Maria Gil Amaya, cap de secció agència atenció a les 

persones amb dependències. 

Les competències explorades han estat: 

- Orientació a la Ciutadania 
- Resolució de problemes 
- Adaptabilitat/Flexibilitat 
- Habilitats comunicatives 
- Treball en equip 

 
 
 
 



 
 

 

 

Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat  

ACTA 

 

 3 

 

Resultats selecció 

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

necessitat és el següent: 

 

1. HOI ****3080T 

2. AAL ****2062A 

3. VSA ****2075H 

4. LRG ****5201A 

 

Per tant, es proposa oferir en primer lloc a la senyora Helenca Ortega Ibáñez el nomenament fora de 

plantilla per programa fins el 31 de desembre de 2019, per l’execució del programa “Atenció a les 

Persones amb Dependències”, subvencionat per la Diputació de Barcelona en el marc del programa 

complementari per a la garantia del benestar social 2019. 

 

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

final d’aquesta selecció. 

 

 

Mataró, a 9 de juliol de 2019 


