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www.mataro.cat 

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: 23 de juny de 2020. 
Hora inici: 15.30 hores.  
Tipus de sessió: Telemàtica.  
Especialitat: ORIENTACIÓ EDUCATIVA, TECNOLOGIA, ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENI-
MENT VEHICLE I 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 diverses preguntes de la primera prova de les 

especialitats d’ORIENTACIÓ EDUCATIVA, TECNOLOGIA, ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MAN-
TENIMENT DE VEHICLES i modificació de puntuacions de l’especialitat d’orientació educativa. 

3. Convocatòria per a la repetició de la prova de les especialitats d’ANGLÈS i ORGANITZACIÓ I PRO-
CESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES. 

 
 

 
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 Direcció 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 Sènies de la Generalitat de Catalunya  
 
Secretària: Sra. Ana Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna del Servei de 

Desenvolupament i Organització. 

 

Excusen la seva assistència les persones següents: 
Vocal: Sra. Ana Álvarez Jurado, del Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament de Premià de Mar.  
Observador: Pere Manzanos González, representant del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Mataró  

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 diverses preguntes de la primera prova de les 
especialitats d’ORIENTACIÓ EDUCATIVA, TECNOLOGIA, ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MAN-
TENIMENT DE VEHICLES i modificació de puntuacions de l’especialitat d’orientació educativa. 
 

Orientació Educativa 
 
La persona aspirant amb codi identificador 1794 ha enviat un correu electrònic al·legant que considera 
ambigua la resposta de la pregunta 5 i que EN RELACIÓ A la pregunta reserva 1, és incorrecta la resposta 
donada com a bona. 
 
Els acords adoptats per l’òrgan de selecció, un cop feta la deliberació de les al·legacions esmentades  han 
estat els següents: 
 
Pregunta 5:  

 
5.- Que és un pla de suport individualitzat?  
a) És una eina pels alumnes amb necessitat de suport addicional  

b) És un eina per la planificació de mesures, actuacions i suports  
c) És una eina on consta els objectius i continguts curriculars especials per a l’alumne.  
d) És una eina per prendre decisions.  
 
 
Resposta: Es desestima l’al·legació. La resposta proposada per l’òrgan és correcte.  
“Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Disposicions normatives del curs 2019/2020 de 
27 d’agost de 2019. 3.1 Plans de suport individualitzats (PI) Criteris generals: El Pla de suport individua-
litzat (PI) és un document que recull les valoracions i la presa de decisions dels equips docents (amb 
la implicació de l’alumne i la participació de la família) sobre la planificació de mesures, actuacions i 
suports per donar resposta a situacions singulars de determinats alumnes en tots els contextos en què 
es desenvolupa el projecte educatiu. El pla de suport individualitzat ha de ser una eina àgil i funcional.” 
 
La resposta “eina per prendre decisions” no respon al criteri general de PI, ja que sense la part de la 
valoració de l’alumne no es poden prendre decisions. El que si concreta és que aquest document valora 
i pren decisions respecte a les mesures educatives, actuacions que es duran a terme i els suports que 
necessita l’alumne. No fa referència a qualsevol presa de decisions. 
 
Pregunta 51 (primer pregunta de reserva):  
 
RESERVA 1.-“Ajustar l’ajuda pedagògica a las necessitats que l’alumnat pot presentar i atendre els dife-
rents àmbits en els que es produeix el seu desenvolupament: motor, lingüístic, cognitiu, afectiu i social”, 
és una tasca:  
a) De l’equip docent  

b) Del psicopedagog de l’EAP  

c) De l’orientador del centre  

d) Del tutor  
 
Resposta: S’anul·la la pregunta.   
A l’enunciat de la pregunta no es fa referència a les necessitats educatives especials. Per tant, l’òrgan 
decideix anul·lar la pregunta i procedir a corregir la segona pregunta de reserva. 
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Un cop realitzada de nou la correcció les puntuacions definitives obtingudes per les persones aspi-
rants de l’especialitat d’orientació educativa són les següents: 
 
 

Codi aspirant 
Nota final 2a correcció  
Orientació Educativa 

1626 3,290 

1627 No presentat/da 

1628 2,135 

1794 3,465 

1881 3,22 

1918 3,5 

1962 3,675 

1963 3,675 

2009 No presentat/da 

2086 3,325 

2112 2,59 

2158 2,975 

2423 No presentat/da 

2511 3,57 

2675 No presentat/da 

2750 3,57 

2767 3,92 

2849 1,61 

2851 No presentat/da 

2920 No presentat/da 
 

La puntuació mínima per superar la prova teòrica i passar a la prova següent és de 3,5 punts. 
 
 

Tecnologia 
 
La persona aspirant amb codi identificador 1663 ha enviat un correu electrònic al·legant que considera 
que la pregunta 27 és incorrecta la resposta donada com a bona. 
 
Els acords adoptats per l’òrgan de selecció, un cop feta la deliberació de l’al·legació esmentada, han 
estat els següents: 
 
Pregunta 27 
 
27.- Materials. Marqueu la resposta correcta.  
Alguns materials tenen un valor anomenat límit de fatiga. Això significa:  



CSV (Codi segur de verificació) IV67SQIYAH6O6TMJWRHW4IHROY Data i hora 25/06/2020 17:03:59

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per ANA MÓNICA MUÑOZ LEÓN (Secretari/ària Òrgan de Selecció)

Signat per EVA HIGUERAS MASSÓ (President/a Òrgan de Selecció)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67SQIYAH6O6TMJWRHW4IHROY Pàgina 4/5

 
 

 

 

Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat 

 

Servei de desenvolupament i organització 
Direcció de recursos humans i organització 4 

 

a) El límit de fatiga és el nombre màxim de cicles d’esforços alternatius que podem fer sense trencar-se.  

b) El límit de fatiga és el valor màxim de l’amplitud dels esforços alternatius que podem fer de ma-
nera indefinida sense trencar-se.  

c) El límit de fatiga és el valor màxim del producte de l’amplitud dels esforços alternatius repetitius pel 
nombre de cicles.  

d) El límit de fatiga és igual al producte de la resistència a la fatiga pel valor de la vida a la fatiga.  
 
Resposta: Es desestima l’al·legació. La resposta proposada per l’òrgan és correcta.  
El límit de fatiga és un determinat valor d’esforç mecànic (les seves unitats són les d’una pressió o tensió, 
és a dir, força partit per superfície). 
 
 

Organització i processos manteniment de vehicles 
 
Les persones aspirants amb codi identificador 1824 i 2326 han presentat escrit d’al·legacions indicant 
que diverses preguntes de la prova teòrica de l’especialitat d’organització i processos manteniment de 
vehicles contenen errors. 
 
Amb anterioritat a la sessió d’òrgan, s’ha realitzat la pertinent comprovació, concloent que el número de 
preguntes amb errors de la prova teòrica d’organització i processos manteniment de vehicle és superior 
al nombre de preguntes de reserva de la prova. 
 
L’òrgan de selecció, en data 23 de juny de 2020,  un cop feta la comprovació, ha deliberat sobre quines 
accions emprendre davant de la constatació que l’examen conté diverses preguntes errònies. Finalment, 
l’òrgan de selecció per unanimitat, decideix anul·lar i deixar sense efecte la primera prova de l’espe-
cialitat d’organització i processos manteniment vehicles realitzada el dia 29 de febrer i, en conse-
qüència, queden anul·lats els resultats de l’esmentada prova, la qual es tornarà a convocar. 
 
Les persones aspirants de l’especialitat d’organització i processos manteniment vehicles que restaran 
novament convocades a la prova teòrica d’aquesta especialitat són les persones aspirants que van pre-
sentar-se a la prova el passat 29 de febrer, amb codi identificador següent: 

 
 

Codi identificador 
aspirant 

Especialitat: ORGANITZACIÓ 
I PROCESSOS MANTENIMENT 

VEHICLES 

1824 

2326 
 
 

3. Convocatòria per a la repetició de la prova de les especialitats d’ANGLÈS i ORGANITZACIÓ I PRO-
CESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES. 

 
 

L’òrgan de selecció convoca a les persones aspirants que van presentar-se a la prova teòrica de les 
especialitats d’ANGLÈS i ORGANITZACIÓ I PROCESSOS MANTENIMENT DE VEHICLES, a la 
repetició de la prova teòrica que tindrà lloc el proper dimecres 8 de juliol a les 10 hores al CC Pla d’en 
Boet (C. De Juan Sebastian Elcano, 6 de Mataró). 
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La durada de la prova serà de 1 hora  i 30 minuts per l’especialitat d’organització i processos 
manteniment de vehicle i 1 hora i 15 minuts per l’especialitat d’anglès. 
 
Material per la prova: bolígraf blau o negre 
 
Les persones aspirants convocades hauran d’accedir a l’aula amb mascareta i hauran d’utilitzar-la 
durant la durada de la prova. Les persones que no portin mascareta no podran accedir a la prova 
teòrica i en conseqüència, restaran eliminades del procés selectiu. 
 
Les persones convocades són les següents: 

 

Codi identificador 
aspirant 

Especialitat: ANGLÈS 

1653 

1657 

1667 

2178 

2676 

2864 
 

Codi identificador 
aspirant 

Especialitat: ORGANITZACIÓ 
I PROCESSOS MANTENIMENT 

VEHICLES 

1824 

2326 
 
 

I sense més assumptes a tractar, a les 16.00 hores es finalitza aquesta sessió d’òrgan telemàtica i es signa 
aquesta acta amb la conformitat de l’òrgan de selecció.  


