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Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

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 

ASSUMPTE: Sessió de l’òrgan de selecció 

 

Data: 8 de juliol de 2020. 
Hora inici: 9.45 hores.  
Tipus de sessió: Presencial.  
Edifici: CC Pla d’en Boet. 
Especialitats: ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT VEHICLES I ANGLÈS. 

 
ORDRE DEL DIA:  
 

1. Sessió de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  
2. Aspectes relacionats amb el desenvolupament de les proves de les especialitats d’ORGANITZACIÓ 

I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES i ANGLÈS i resultats. 
 

 

 
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 presencial, 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. 

 

Observador: Pere Manzanos González, representant del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Mataró  

 

Excusen la seva assistència les persones següents: 
Vocal: Sr. Ferran Pérez López. Agència catalana del Consum del Departament d’Empresa i Coneixe-
ment.  
Assessora: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga de recursos humans de la Direcció de Recursos Humans 
i Organització. 
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2. Aspectes relacionats amb el desenvolupament de les proves de les especialitats d’ORGANITZACIÓ 

I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES i ANGLÈS i resultats. 
 

La puntuació màxima de la prova teòrica és de 7 punts, essent la puntuació mínima per superar aquesta 
prova de 3,5 punts, Per tant, les persones que no hagin superat aquesta puntuació mínima no passen a 
la següent fase de prova pràctica. 
 
 

Organització i processos de manteniment de vehicles 
 
La durada de la prova per aquesta especialitat és d’1 hora i 30 minuts. 
 
Inici prova: 10.05 hores 
Finalització: 11.35 hores 
 
Resultats de la prova de l’especialitat d’Organització i Processos de Manteniment de Vehicles 

 

Codi aspirant Resultat prova teòrica 
Organització i Processos de 
Manteniment de Vehicles 

1824 2,485 - No supera 

2326 2,66 - No supera 
 
La persona aspirant amb codi identificador 2326 ha sol·licitat una calculadora per respondre dues pre-
guntes i l’òrgan de selecció els hi ha facilitat. També se’ls ha facilitat un full en blanc per utilitzar-lo d’es-
borrany. 
 
Les persones aspirants han lliurat la prova abans de finalitzar la durada màxima establerta. 

 
Anglès 
 
La durada de la prova per aquesta especialitat és d’1 hora i 15 minuts. 
 
Inici prova: 10.05 hores 
Finalització: 11.20 hores 

 
Resultats de la prova de l’especialitat d’Anglès 

 

Codi aspirant 
Resultat prova teòrica 

Anglès 

1653 5,775 

1657 5,95 

1667 4,445 

2178 5,60 

2676 3,605 

2864 5,25 
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Les persones aspirants han lliurat la prova abans de finalitzar la durada màxima establerta. 
 
 

I sense més assumptes a tractar, a les 12.30 hores es finalitza aquesta sessió d’òrgan presencial i es 
signa aquesta acta amb la conformitat de l’òrgan de selecció.  


