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La Riera, 48 

www.mataro.cat 

ACTA DE CONSTITUCIÓ 

 

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: 2019/34650 

ASSUMPTES: Constitució de l’òrgan de selecció 

 

Data: 26 de febrer de 2020. 
Hora inici: 9 hores.  
Tipus de sessió: presencial.  
Lloc: Sala de la tercera planta de l’Edifici Municipal El Carreró, 13, planta -1, Mataró. 

 
ORDRE DEL DIA:  
 

1. Constitució de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  
2. Acords d’aspectes relacionats amb la realització de la prova. 
3. Recordatori de l’horari d’inici de les proves. 

 
 

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

 
Es constitueix l’òrgan de selecció designat per les bases, amb l’assistència dels següents membres: 
 
Presidenta: Sra. Eva Higueras Massó, psicòloga del Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció 
de Recursos Humans de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Vocals: 
Sra. Fàtima Prat Tordera, directora de l’Institut Miquel Biada de la Direcció d’Ensenyament de la Corporació.  
Sra. Montserrat Alemany Solé, professora titular A secundària de la Secció de Programes Educatius, de la Di-
recció d’Ensenyament de la Corporació.  
Sra. Roser Reina Ibáñez, directora de l'institut Alexandre Satorras de la Generalitat de Catalunya. 
 
Secretària: Sra. Ana Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna del Servei de Desenvolu-

pament i Organització. 

 

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

 

Excusa la seva assistència les persones següents: 

Vocal: Sra. Sra. Elisabet Fernández Martínez, de la Direcció de Serveis, Gabinet Tècnic del Departament de Territori 

i Sostenibilitat.   

Assessora: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga de recursos humans de la Direcció de Recursos Humans i Orga-
nització. 
 

 
2. Acords d’aspectes relacionats amb la realització de la prova. 

 
D’acord amb les bases especifiques recordar que la prova teòrica per a cada especialitat convocada consistirà 
en 50 preguntes tipus test, més 4 de reserva. Pel que fa a la puntuació: cada encert= + 0,20; cada errada=-0,05; 
les respostes en blanc no resten. Màxima  puntuació 10 i mínima per superar-la 5 punts. 
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Servei de desenvolupament i organització 
Direcció de recursos humans i organització 2 

 

 
Durada de la prova:  
 
S’acorda 1 hora i 30 minuts de temps d’execució de la prova. 
 
 
Material per la prova: bolígraf blau o negre i calculadora no programable. 
 
Les persones s’hauran d’identificar amb un document identificatiu oficial per accedir a les aules. 
 

 
3. Recordatori de l’horari d’inici de les proves. 

 
Es recorda a les persones aspirants que resten convocades per a la realització de la prova teòrica el proper 
dissabte, 29 de febrer de 2020 a les 9 h (accés a les aules a les 8.45 h), a l’Institut Miquel Biada de 
Mataró. Avinguda Puig i Cadafalch 89-99 Mataró 

 
 

 
I sense més assumptes a tractar, a les 9.40 hores es finalitza la sessió de constitució i es signa aquesta acta 
amb la conformitat de l’òrgan de selecció.  


