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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: Acord telemàtic de l’òrgan de selecció de valoració de mèrits i convocatòria entrevista 

 

 
Data: 6 d’abril de 2021. 
Hora inici/ finalització: 8.00 a 8.15 hores 
Tipus de sessió: telemàtica (correu electrònic).  
 

 
ORDRE DEL DIA:  
 

1. Acord telemàtic de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  
2. Resultats valoració de mèrits. 
3. Convocatòria a la fase d’entrevista (mitjançant plataforma zoom).  

 
 

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

 
L’òrgan de selecció designat per les bases, acorda telemàticament amb la conformitat dels següents mem-
bres: 
 
Presidenta:  
Sra. Eva Higueras Massó, psicòloga del Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de Recursos 
Humans de l’Ajuntament de Mataró  
 
Vocals: 
Vocal 1: Sra. Fàtima Prat Tordera directora de l’Institut Miquel Biada de la Direcció d’Ensenyament de la 
Corporació.  
Vocal 2: Sra. Montserrat Alemany Solé, professora titular A secundària de la secció de Programes Educatius, 
de la Direcció d’Ensenyament de la Corporació (excusa l’assistència els dies 15,16 i 17 de desembre). 
 
Secretària: Sra. Ana Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna del Servei de Desenvo-

lupament i Organització. 

 

Observador: F. Xavier Salvà Satorra, representant del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Mataró. 
 

Excusen la seva assistència les persones següents: 

- Sra. Roser Reina Ibáñez, directora de l'institut Alexandre Satorras de la Generalitat de Catalunya 

- Sra. Elisabet Fernández Martínez, de la Direcció de Serveis, Gabinet Tècnic del Departament de Territori 
i Sostenibilitat.   

 

 
2. Resultats valoració de mèrits. 

 
Les declaracions responsables de requisits i mèrits, de les persones que han superat la prova pràctica, 
es van realitzar via telemàtica fins el dia 25 de febrer, aquest inclòs. 
 
El 3 de març de 2021, a dependències municipals de l’Edifici del Carreró, es procedeix a fer el contrast amb 
la documentació original de cada persona aspirant i la informació declarada. Un cop finalitzada aquesta 
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comprovació, l’òrgan de selecció ha valorat i atorgat les següents puntuacions:  
 
 
Especialitat: Manteniment industrial 
 

Codi 
Form. 

Reglada  
Màx 2 p 

Form. 
General 
Màx 1 p 

Form. Es-
pecífica 
Màx 4 p 

Subtotal 
formació 
Màxim 7 

punts 

Professor/a 
Pública/pri-

vada 
Màx 7 p 

Exp. 
relacio-

nada 
Màx 3 p 

Subtotal 
experièn-

cia 
Màx 7 
punts 

Altres 
mèrits 
(idio-
mes, 

ACTIC, 
ponèn-
cies, ...) 

Total 
mèrits 
Màxim 

18 
punts 

1864 1,5 0 1,4 2,9 1,6 1,675 3,275 0,8 6,975 

2068 0 0 2,6 2,6 6,35 0,5 6,85 0,8 10,25 

2315 2 0 1,8 3,8 9,15 0,05 7 1 11,80 

2661 0 0 0 0 4,85 1,275 6,125 0 6,125 
 
 
Els resultats totals, per ordre de puntuació, són els següents: 
 

Codi aspirant 
Resultat  

prova teòrica 
Resultat 

prova pràctica 

Resultat 
 mèrits 

 

Subtotal  
proves I mèrits 

2068 8 19 10,25 37,25 

1864 7,5 19,625 6,975 34,10 

2315 6,05 15,875 11,80 33,725 

2661 5,6 16,625 6,125 28,35 
 
 

3. Convocatòria a la fase d’entrevista (mitjançant plataforma zoom).  
 

Vist els resultats i d’acord amb les bases reguladores del procés selectiu, es convoca a la fase d’entrevista 
personal a les persones que han superat les proves i que tenen opció matemàtica d’obtenir plaça, tenint en 
compte que són un total de 2 places de professor/a titular secundària B de l’especialitat de manteniment 
industrial. 

 
Donada la situació sanitària actual, les entrevistes es realitzaran de forma telemàtica, per eliminar qualsevol 
risc de contagi de la Covid 19. 
 
A continuació es fa constar el dia i l’hora, així com l’enllaç amb el que cal connectar-se a la plataforma ZOOM. 
Cal disposar del DNI i mostrar-lo a la càmera. 
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Enllaç de l’especialitat de Manteniment industrial: 
 
https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/83790088100 

 
 
Instruccions per la realització de l’entrevista de forma telemàtica:  
 
 
o Comprovi que pugui connectar-se a la plataforma i que no hi hagin problemes de so o de imatge. A l'inici 

de l'entrevista haurà de mostrar el DNI 
 

o És necessari fer l’entrevista a través d’un dispositiu amb càmera (mòbil, tauleta, ordinador, ...) i assegurar 
que la cobertura permet fer l’entrevista amb comoditat 

 
o La plataforma que s'utilitzarà és ZOOM.  Si te alguna consulta o incidència, pot enviar un correu electrònic 

a ehigueras@ajmataro.cat  
 

o La durada aproximada és de 40' 
 

o Quan es connecti, és possible que s'hagi d'esperar a què finalitzi la prova anterior. Passarà a una 'sala 
d'espera virtual', fins que l'entrevistador/a li doni pas. 
 

o No pot gravar l'entrevista ja que és una prova d'avaluació, la informació té caràcter confidencial i és 
propietat de l'Ajuntament de Mataró. 
 

o Connectis a l'enllaç següent 10' abans de l'hora assignada 
 

o Es recomana que prèviament, faci alguna prova amb l'aplicació ZOOM, per assegurar-se que la conne-
xió, eina, etc. funcionarà correctament. 
 

o Realitzi l'entrevista en un espai on no tingui interrupcions i pugui fer la prova còmodament. 
 

o Recordi desconnectar els dispositius electrònics que no necessiti, per evitar interrupcions. 
 
 

Codi aspirant Especialitat Dia i hora per l’entrevista 

2068 Manteniment industrial 8 d’abril a les 9.30 

1864 Manteniment industrial 8 d’abril a les 10.15 

2315 Manteniment industrial 8 d’abril a les 11.00 

2661 Manteniment industrial 8 d’abril de 11.45 

 
 
Les competències que s’exploraran a la fase d’entrevista personal, d’acord amb les bases específiques del 
procés selectiu, són les següents: 

 

- Compromís i identificació amb l’organització  

- Habilitats comunicatives 

- Autodesenvolupament personal 

- Treball en equip 
 

Tal com indica el codi de bones pràctiques, totes les entrevistes es gravaran en format audiovisual. 
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Atès que els aspirants amb codi identificador 2068 i 2315 han estat proposats per consolidar places del 

mateix grup professional, professor/a titular secundària B, dins la convocatòria de Consolidació de l’Ocupació 

Temporal (COT). En cas que vulguin comunicar la seva renúncia a seguir participant en aquest procés selectiu 

hauran d’enviar un correu electrònic informatiu a seleccio@ajmataro.cat 

 

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.  


