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ACTA DE CONSTITUCIÓ 

 

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

 

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

torn de reserva de diversitat funcional 

EXPEDIENT: 2019/34681 

ASSUMPTES: Constitució de l’òrgan de selecció 

 

Data: 11 de març de 2020. 
Hora inici: 9.40 hores.  
Hora finalització: 10.20 hores. 
Tipus de sessió: presencial.  
Lloc: Sala de la 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. Acords d’aspectes relacionats amb la realització de la prova. 
3. Recordatori de l’horari d’inici de les proves. 
4. Instruccions per a l’accés a les aules. 

 
 

 
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.  
Sra. Rosa M. Betrán Sánchez, directora de l'institut Josep Puig i Cadafalch de la Generalitat de Catalunya. 
Sra. Isaura Sanz Ortega, de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 
 
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 l’assessora de l’òrgan, Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga de recursos humans de la 
Direcció de Recursos Humans i Organització. 
 

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

 
D’acord amb les bases especifiques recordar que la prova teòrica per a cada especialitat convocada consistirà 
en 50 preguntes tipus test, més 4 de reserva. Pel que fa a la puntuació: cada encert= + 0,20; cada errada= - 0,05; 
les respostes en blanc no resten. Màxima  puntuació 10 i mínima per superar-la 5 punts. 
 



CSV (Codi segur de verificació) IV66TW3ODFW55JGM25HCN5LCOY Data i hora 11/03/2020 13:43:28

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/IV66TW3ODFW55JGM25HCN5LCOY Pàgina 2/2

 
 

 

 

Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat 

 

Servei de desenvolupament i organització 
Direcció de recursos humans i organització 2 

 

 
Durada de la prova:  
 
S’acorda 1 hora i 30 minuts de temps d’execució per a les especialitats següents: 
 

- Organització i processos de manteniment de vehicles  
- Manteniment Industrial 

 
S’acorda que per la resta d’especialitats la durada de la prova serà d’1 hora i 15 minuts (anglès, biologia i 
geologia, geografia i història, física i química, llengua castellana i literatura, llengua catalana i literatura, 
matemàtiques, orientació educativa, tecnologia) 
 
 
Material per a les proves per a totes les especialitats: bolígraf blau o negre. 
Calculadora no programable per l’especialitat de: Tecnologia, Manteniment Industrial. 
 
Les persones s’hauran d’identificar amb un document identificatiu oficial per accedir a les aules. 
 

3. Recordatori de l’horari d’inici de les proves. 
 
Per evitar solapar les proves de les diferents especialitats ES MODIFICA l’horari d’inici i les agrupacions 
d’especialitats que s’havien informat a la llista provisional. Essent els horaris definitius per a la realització de les 
proves teòriques d’aquesta convocatòria, els que a continuació es detallen: 

 
Especialitats: Física i Química, Anglès, Llengua Catalana i Manteniment de vehicles 
Dissabte, 14 de març de 2020 a les 08.00 h (accés a les aules a les 7.55 h), a l’Institut Miquel 
Biada de Mataró. Avinguda Puig i Cadafalch 89-99 Mataró 
 
Especialitats: Llengua Castellana, Tecnologia i Orientació Educatiu 
Dissabte, 14 de març de 2020 a les 9.45 h (accés a les aules a les 9.40 h), a l’Institut Miquel 
Biada de Mataró. Avinguda Puig i Cadafalch 89-99 Mataró 
 
Especialitats: Matemàtiques, Biologia i Geologia, Geografia i Història 
Dissabte, 14 de març de 2020 a les 11.30 h (accés a les aules a les 11.25 h), a l’Institut Miquel 
Biada de Mataró. Avinguda Puig i Cadafalch 89-99 Mataró 
 
Especialitats: Manteniment industrial 
Dissabte, 14 de març de 2020 a les 13.15 h (accés a les aules a les 13.10 h), a l’Institut Miquel 
Biada de Mataró. Avinguda Puig i Cadafalch 89-99 Mataró 

 
 

4. Instruccions per a l’accés a les aules. 
 
Les persones aspirants s’hauran d’esperar per a l’accés a les aules a la via pública davant de la porta d’entrada 
de l’Institut Miquel Biada. L’òrgan de selecció indicarà a les persones aspirants l’accés al centre i l’entrada es farà 
per especialitat. 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 10.20 hores es finalitza la sessió de constitució i es signa aquesta acta 
amb la conformitat de l’òrgan de selecció.  


