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ACTA DE SESSIÓ 

 

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

 

PROCÉS: Convocatòria de 7 places d’educador/a 1r cicle d’educació infantil per concurs oposició 

EXPEDIENT: 2019/18352 

ASSUMPTES: Sessió de l’òrgan de selecció 

 

Data: 8 de febrer de 2020. 
Hora inici: 08.30 hores.  
Tipus de sessió: presencial.  
Lloc: Institut Miquel Biada 

 
ORDRE DEL DIA:  

 
1. Constitució de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  
2. Instruccions generals de la prova i inici d’aquesta 
3. Deliberació sobre la graella de correcció 

4. Deliberació i acords sobre les incidències detectades 
 

 
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: 
Vocal 1: Sra. Ascensió Yuste Arnal, cap de secció d’Educació Infantil de la Direcció d’Ensenyament de la 
Corporació.  
Vocal 2: Sra. Joaquima Gutiérrez Vega, directora de l’EB La Llàntia de la Direcció d’Ensenyament de la 
Corporació.  
 

Secretària: Sra. Ana Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna del Servei de 
Desenvolupament i Organització. 

 

Observadora: Victoria Chicote Rodríguez, representant del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Mataró. 

 

Excusen la seva assistència les persones vocals següents: 
 
Sra. Gemma Ciuró Soler, de la Biblioteca Comarcal de Blanes de l’Ajuntament de Blanes. 
Sra. Laura Iborra Ribera, de l’Edifici Granja Soldevila de l’Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda.  
 

2. Instruccions generals de la prova i inici d’aquesta.  
 

En data 8 de febrer a les 9.00 del mati es donen les instruccions generals de la prova als assistents a la primera 
part de la prova pràctica, per tal de garantir que els/les participants tinguin la mateixa informació, i tot seguit 
s’indica a les persones aspirants que poden accedir a les aules corresponents.  
Durant l’accés a les diferents aules es produeixen incidències diverses: 
Les persones amb codi  714, 699 i 515 no se’ls deixa accedir a les aules donat que no han aprovat la primera 
prova.  
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La persona amb codi 182 no s’identifica a la responsable d’aula amb cap document oficial que acrediti la seva 
identitat.  
 

3. Deliberació sobre la graella de correcció 
L’òrgan es reuneix i delibera sobre els indicadors de valoració que consten a la graella de correcció. 
L’observadora esta present. 
 

4. Deliberació i acords sobre les incidències detectades. 
 
Finalitzada la prova practica, l’òrgan és coneixedor que l’aspirant amb codi 182 no s’ha identificat amb cap tipus 
de document acreditatiu, es resol per unanimitat considerar la persona a 182 com a no presentada, i en 
conseqüència resta exclosa del procediment, de quina decisió s’informa oportunament a la persona aspirant el 
mateix dia de realització de la prova. 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 11. 45 hores es finalitza la sessió de l’òrgan i  es signa aquesta acta amb 
la conformitat de l’òrgan de selecció.  
 

 

 


