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Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat 

ACTA DE SESSIÓ 

 

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

 

PROCÉS: Convocatòria de 2 places de professor/a titular secundària B per concurs oposició 

EXPEDIENT: 2019/000034650 

ASSUMPTES: Resultats de la fase d’entrevista i resultats finals procés selectiu. Proposta de l’òrgan de selecció 

de cobertura de les places, segons ordre de puntuació. 

 

 
Data: 8 d’abril de 2021. 
Tipus de sessió: telemàtica (correu electrònic).  
 

 
 
ORDRE DEL DIA:  
 

1. Resultats entrevista. 
2. Resultats finals i proposta de l’òrgan de selecció de cobertura de les places.  

 
 

 
1. Resultats entrevista. 

 
Les entrevistes s’han portat a terme segons els criteris de les bases generals reguladores dels processos selec-
tius d’aquest Ajuntament. Per tant, ha estat conduïda i valorada per una psicòloga. La puntuació de màxima de 
l’entrevista és de 6 punts, cada competència té un valor de 1,5. A l’inici de cada entrevista, s’ha informat a les 
persones candidates de les competències a avaluar, que ja constaven a les bases específiques i a l’acta que els 
convocava. 
 
Per altra banda i tal com indica el codi de bones pràctiques en matèria de selecció d’aquest Ajuntament, annex 1 
de les bases generals, l’entrevista ha estat gravada, en format audiovisual i es prohibeix utilitzar aquestes grava-
cions amb una finalitat diferent a la de poder contrastar, en cas necessari, que s’han seguit els procediments i 
principis establerts. A tal efecte, a les sol·licituds de participació dels procés selectiu, es va incloure una autorit-
zació dels candidats. 
 
Per les seves particularitats, les bases també indiquen que és preceptiva únicament l’assistència d’un membre 
vocal de l’òrgan de selecció, sense perjudici dels drets de la resta de membres, assessors i observadors de l’òr-
gan. 
 
Les entrevistes s’han dut a termini el dia 8 d’abril, de forma telemàtica mitjançant la plataforma zoom. 
 
Hi assisteixen a les entrevistes personals: 
Sra. Eva Higueras Massó, en qualitat de psicòloga del servei de desenvolupament i organització de la direcció de 
recursos humans de l’Ajuntament de Mataró. 
Sra. Ana Mónica Muñoz León, en qualitat de membre de l’òrgan de selecció.   

 
Les persones aspirants amb codi identificador 2068 i 2315 han comunicat mitjançant correu electrònic adreçat a 
seleccio@ajmataro.cat, els dies 6 i 7 d’abril, respectivament, la no continuïtat en aquest procés selectiu atès que 
han consolidat plaça del mateix grup professional en el procés selectiu de Consolidació de l’Ocupació Temporal. 
 
Per tant, les persones aspirants amb codi identificar 1864 i 2661 són les que han estat entrevistades. 
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Servei de desenvolupament i organització 
Direcció de recursos humans i organització 2 

 

Resultats entrevista: 
 

Codi  

Compromís i 
identificació 

amb  
l'organització  

1,5 p 

Habilitats  
comunicatives 

1,5 p 

Autodesenvolupament 
personal 

1,5 p 

Treball en 
equip 
1,5 p 

Subtotal entre-
vista  

6 punts 

2068 
No continua al pro-

cés 
No continua al pro-

cés No continua al procés 
No continua al 

procés No continua al procés 

1864 1,25 1 1 1,25 4,50 

2315 
No continua al pro-

cés 
No continua al pro-

cés No continua al procés 
No continua al 

procés No continua al procés 

2661 1 0,75 0,75 1 3,50 
 

 
Els resultats finals i la proposta de l’òrgan de selecció de cobertura de les places de professor/a titular secundària 
B objecte de la convocatòria, d’acord amb els resultats, és la següent: 
 
 
Especialitat: manteniment industrial 
 

Codi aspirant 
Prova 

teòrica 

Total 
prova 

pràctica 

Total 
mèrits 

Total en-
trevista 

Total procés selectiu 

1864 7,5 19,625 6,975 4,5 38,6 

2661 5,6 16,625 6,125 3,5 31,85 
 
 
Per tant, l’òrgan de selecció proposarà les següents persones per a ocupar les 2 places convocades: 
 

 
Especialitat de manteniment industrial 

- Francesc Salvadó Sánchez 
- Iván Hereza Rodes 

 
 
D’acord amb l’establert a l’apartat 9 de les bases específiques de selecció s’indica que “La Direcció de 
Recursos Humans i Organització, vetllarà perquè la incorporació del nou personal, es produeixi de 
forma que l’impacte sigui el menor possible de cara a la gestió pedagògica del curs escolar, fent-la 
coincidir amb l’inici del curs escolar.”. Per tant, els contractes laborals indefinits es formalitzaran 
l’1 de setembre de 2021, coincidint amb l’inici del curs escolar 2021-2022. 
 

 
I sense més assumptes a tractar, es signa aquesta acta per part de la presidenta i secretària, amb la conformitat 
de l’òrgan de selecció.  


