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ACTA DE SESSIÓ 

 

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

 

PROCÉS: Convocatòria de 10 places de professor/a titular secundària A per concurs oposició via consolidació 

de l’ocupació temporal  

EXPEDIENT: 2019/34491 

ASSUMPTES: Sessió de l’òrgan de selecció 

 

Data: 29 de maig de 2020. 
Hora inici: 11.00 hores.  
Tipus de sessió: Telemàtica.  
Especialitat: ANGLÈS. 

 
ORDRE DEL DIA:  
 

1. Sessió de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  
2. Deliberació i acords a les al·legacions presentades a preguntes de la primera prova de l’especialitat 

d’ANGLÈS. 
3. Deliberació a les al·legacions presentades a preguntes de la primera prova d’altres especialitats. 

 
 

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

 
Es reuneix l’òrgan de selecció designat per les bases, de forma telemàtica, amb l’assistència dels se-
güents 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 Direccio d’Ensenyament de la Corpo-
ració.  
Sra. Pepa Llobet Royo, cap de secció de Programes Educatius, de la Direcció d’Ensenyament de la 
Corporació.  
Sra. Sra. Carina Torres Martínez, directora de l'institut Les Cinc Sénies de la Generalitat de Catalunya 
(s’incorpora a la sessió a les 11.10 hores). 
 
Secretària: Sra. Ana Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna del Servei de 
Desenvolupament i Organització. 

 

Observadors:  

Pere Manzanos González, representant del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Mataró (durant tota la 
sessió) 

F. Xavier Salva Satorra, representant del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Mataró (de forma inter-
mitent per problemes de connexió). 

 

Excusa la seva assistència les persones següents: 
Vocal: Sra. Ana Álvarez Jurado, del Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament de Premià de Mar.  
Assessora: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga de recursos humans de la Direcció de Recursos Humans 
i Organització. 
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2. Deliberació i acords a les al·legacions presentades a preguntes de la primera prova de l’especialitat 
d’ANGLÈS. 
 
Les persones aspirants amb codi identificador 1657 i 1667 han presentat al·legacions indicant que diver-
ses preguntes de la prova teòrica de l’especialitat d’anglès no corresponen amb el temari annexat a les 
bases del procés per aquesta especialitat. 
 
Amb anterioritat a la sessió d’òrgan, s’ha realitzat la pertinent comprovació, concloent que existien pre-
guntes a la prova teòrica que no es corresponien amb el temari annexat i publicat a les bases de la 
convocatòria. S’ha observat que el número de preguntes fora de temari és superior al nombre de pre-
guntes de reserva de la prova. 
 
L’òrgan de selecció en data 29 de maig de 2020,  un cop feta la comprovació,  ha deliberat sobre quines 
accions emprendre davant de la constatació que l’examen consta de diverses preguntes que estan fora 
del temari publicat. Finalment, l’òrgan de selecció per unanimitat, decideix anul·lar i deixar sense 
efecte la primera prova de l’especialitat d’anglès realitzada el dia 29 de febrer i, en conseqüència 
queden anul·lats els resultats de l’esmentada prova, que es tornarà a convocar. 
 
 
La data de la nova prova teòrica de l’especialitat d’anglès, consistent en un prova tipus test amb 50 
preguntes més 4 de reserva, es publicarà a la pàgina web una vegada hi hagin novetats respecte l’estat 
d’alarma i les mesures preventives en matèria de processos selectius decretades per l’Ajuntament de 
Mataró per minimitzar els riscos de propagació i contagi del coronavirus COVID-19.   
 
 
Les persones aspirants de l’especialitat d’anglès que restaran novament convocades a la prova teòrica 
d’aquesta especialitat són les persones aspirants que van presentar-se a la prova el passat 29 de febrer, 
amb codi identificador següent: 

 
 

Codi identificador 
aspirant 

Especialitat: ANGLÈS 

1653 

1657 

1667 

2178 

2676 

2864 
 

 
3. Deliberació a les al·legacions presentades a preguntes de la primera prova d’altres especialitats. 

 
L’òrgan de selecció tornarà a reunir-se per deliberar sobre les al·legacions presentades a preguntes de 
la primera prova (teòrica) d’altres especialitats per determinar la seva decisió. 

 
 

I sense més assumptes a tractar, a les 11.45 hores es finalitza aquesta sessió d’òrgan telemàtica i es signa 
aquesta acta amb la conformitat de l’òrgan de selecció.  


