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PROCÉS: Convocatòria de 17 places de professor/a titular secundària A per concurs oposició, una d’elles pel 

torn de reserva per diversitat funcional  

EXPEDIENT: 2019/34681 

ASSUMPTES: Acta d’esmena sobre els acords relacionats amb la prova a l’acta de constitució .  

 
 

Data: 06 de novembre de 2020. 
Hora inici: 8.55 hores.  
Hora finalització: 9.15 hores. 
Tipus de sessió: telemàtica 

 
ORDRE DEL DIA:  
 

1. Constitució de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  
2. Acords d’aspectes relacionats amb 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: 
Sra. Fàtima Prat Tordera, directora de l’Institut Miquel Biada de la Direcció d’Ensenyament de la Corporació. 
Sra. Pepa Llobet Royo, cap de secció de Programes Educatius, de la Direcció d’Ensenyament de la Corporació.  
 
Secretària: Sra. Ana Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna del Servei de Desenvolu-

pament i Organització. 

 

Observador: F. Xavier Salva Satorra, representant del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Mataró. 

 

Excusa la seva assistència la Sra. Rosa M. Betrán Sánchez, directora de l'institut Josep Puig i Cadafalch de la 
Generalitat de Catalunya i la Sra. Isaura Sanz Ortega, de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet. 
 

 
2. Acords d’aspectes relacionats amb la realització de la prova. 

 
L’òrgan s’ha reunit el dia 6 de novembre de 2020 atès que s’ha detectat una omissió a l’acta de constitució, de 

data 11 de març de 2020, en relació al material que poden portar els aspirants per a la realització de la prova en 

algunes de les especialitats. 
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Concretament, s’acorda que, en les especialitats de física i química i d’organització i processos de manteniment 

de vehicles, els aspirants podran portar una calculadora no programable. 

 

Així mateix, atesa la situació sanitària actual en la que ens trobem, no podem lliurar cap tipus de material per 

l’execució de la prova a les persones aspirants. Les especialitats en què els aspirants podran portar una calcula-

dora no programable són les següents: 

  

Física i Química 

Organització i processos de manteniment de Vehicles 

Tecnologia 

Manteniment industrial 

 
 

 

  Sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió. 

 
 
 

 
 

 


