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

EXPEDIENT: 2019/18352 

ASSUMPTES: Constitució de l’òrgan de selecció 

 

Data: 23 d’octubre de 2019. 
Hora inici: 10.00 hores.  
Tipus de sessió: presencial.  
Lloc: 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. Elaboració de la prova tipus test, sobre el temari.  
3. Acords d’aspectes relacionats amb la puntuació i la realització de la prova. 

 
 

 
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 Corpo-
ració.  
Vocal 2: Sra. Joaquima Gutiérrez Vega, directora de l’EB La Llàntia de la Direcció d’Ensenyament de la Corpo-
ració.  
 
 

Secretària: Sra. Ana Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna del Servei de Desenvolu-
pament 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. Validació de la prova tipus test sobre el temari publicat a les bases de la convocatòria. 

 
L’òrgan de selecció ha elaborat les 50 preguntes tipus test, més 4 de reserva. Les 4 preguntes de reserva 
s’utilitzaran només en el cas s’anul·li alguna pregunta durant tot el termini de l’avaluació.  
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En aquesta sessió s’ha validat el contingut de la prova, s’han pres les mesures necessàries per garantir la màxima 
confidencialitat i preservar el seu contingut de qualsevol possible filtració accidental.  
 
La prova ha quedat sota la custòdia de les persones del Servei de Desenvolupament i Organització que 
conformen l’òrgan. Un cop realitzades les còpies de les proves es procedirà a precintar les caixes i es custodiaran 
fins el dissabte 26 d’octubre, que es procedirà a la seva obertura, 30 minuts abans de la realització de les proves.  

 
3. Acords d’aspectes relacionats amb la puntuació i la realització de la prova. 

 
Prova tipus test: S’acorda 1 hora de temps d’execució. Pel que fa a la puntuació de cada encert= 0,2; per cada 
errada=-0,05; les respostes en blanc no resten. Màxima  puntuació 10 i mínima per superar-la 5 punts, tal 
com indiquen les bases.  
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 11.00 hores es finalitza la sessió de constitució i  es signa aquesta acta 
amb la conformitat de l’òrgan de selecció.  


