
CSV (Codi segur de verificació) IV7GY2H5NI64KXVZQREQONBVAY Data i hora 24/11/2020 10:29:29

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/IV7GY2H5NI64KXVZQREQONBVAY Pàgina 1/3

 
 

 

 

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 7 places de professor/a titular secundària B per concurs oposició via consolidació 

de l’ocupació temporal  

EXPEDIENT: 2019/34477 

ASSUMPTES: Sessió de l’òrgan de selecció 

 

Data: 20 de novembre de 2020. 
Hora inici: 10.00 hores.  
Hora de finalització: 10.35 hores. 
Tipus de sessió: telemàtica (plataforma zoom).  
Lloc: telemàtica (plataforma zoom) 

 
ORDRE DEL DIA:  
 

1. Reunió de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  
2. Aspectes relacionats amb el desenvolupament de la prova pràctica. 

 
 

 
1. Reunió 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 mitjançant la plataforma zoom, 
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: 
Vocal 1: Sra. Fàtima Prat Tordera directora de l’Institut Miquel Biada de la Direcció d’Ensenyament de la 
Corporació.  
Vocal 2: Sra. Montserrat Alemany Solé, professora titular A secundària de la secció de Programes Educatius, 
de la Direcció d’Ensenyament de la Corporació. 
Vocal 3: Sr. Simó López i Xirau, director de l’Institut Thos i Codina de la Generalitat de Catalunya. 
 
Secretària: Sra. Ana Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna del Servei de Desenvo-

lupament i Organització. 

 

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

 

Excusa la seva assistència la senyora Maria del Mar Mateo Reguilón, de la Direcció General de Medi Natural 
i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

 

 
2. Aspectes relacionats amb el desenvolupament de la prova pràctica. 

 
 

D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 7.1.d de les bases específiques del procés la prova pràctica “Es 
puntuarà sobre 24 punts i seran necessaris 12 punts per superar-la. Es demanarà que la persona resolgui 
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situacions equivalents a les que podria trobar-se en un dia de treball, d’acord amb les funcions del lloc esmen-
tades a la base 2a. d’aquest document i el temari annexat, per tal que pugui aplicar els coneixements de què 
disposa.  

 
A més dels coneixements demostrats, es valorarà l’estil de redacció i les competències següents:  
 

 Capacitat analítica i de resolució de problemes 

 Capacitat d’organització del treball i planificació 

 Creativitat i innovació 

 Cooperació i col·laboració 

 Orientació a les persones 
 

En el cas que es tracti de proves situacionals tipus role-playing, es gravaran en les condicions que es fan 
constar al document de bones pràctiques en matèria de selecció de personal, que consta annexat a les bases 
generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla de l’Ajuntament 
de Mataró per la via COT. 
 

Atès que les especialitats a cobrir són de formació professional una part de la prova pràctica és podrà realitzar 
al taller, laboratori o on es determini per tal d’acreditar el domini de les habilitats instrumentals i/o tècniques 
corresponents a l’especialitat. 
 
Aquesta prova és de caràcter eliminatori.” 
 
L’òrgan de selecció ha acordat que aquesta prova pràctica consti de dues parts (cada part de la prova tindrà 
un valor de 12 punts). 

- La primera part de la prova pràctica:  consistirà en un supòsit pràctic consistent en resoldre situacions 
equivalents al que es poden trobar en un dia de treball.  

- Una segona part de la prova pràctica: es plantejaran proves situacionals tipus role-playing que es 
desenvoluparan als tallers tècnics de cada especialitat.  

La primera part prova pràctica, consistent en els supòsits pràctics escrits, tindrà lloc el proper dissabte 12 
de desembre de 2020 a l’Institut Miquel Biada (Av. Puig i Cadafalch, 89-99, Mataró), essent els horaris 
per a la realització de la primera part de la prova pràctica d’aquesta convocatòria, els que ha continuació 
es detallen: 

 
 

Especialitat Electricitat/Electrònica 
Dissabte, 12 de desembre de 2020 a les 09.00 h (accés a les aules a les 8.45 h), a l’Institut 
Miquel Biada de Mataró. Avinguda Puig i Cadafalch 89-99 Mataró 
 
Especialitat Manteniment de vehicles 
Dissabte, 12 de desembre de 2020 a les 09.00 h (accés a les aules a les 8.45 h), a l’Institut 
Miquel Biada de Mataró. Avinguda Puig i Cadafalch 89-99 Mataró 
 
Especialitat Manteniment industrial 
Dissabte, 12 de desembre de 2020 a les 11.00 h (accés a les aules a les 10.45 h), a l’Institut 
Miquel Biada de Mataró. Avinguda Puig i Cadafalch 89-99 Mataró 

 
 

L’òrgan de selecció acorda que la durada de la primera part de la prova pràctica serà d’1 hora i 30 minuts i 
una durada de 30 minuts per la segona part de la prova pràctica   
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La segona part prova pràctica,  tindrà lloc la setmana del 14 de desembre de 2020 a l’Institut Miquel Biada (Av. 
Puig i Cadafalch, 89-99, Mataró), essent els horaris per a la realització de la part de la prova pràctica d’aquesta 
convocatòria, els que ha continuació es detallen: 
 
 
Especialitat Electricitat/Electrònica 
Dimarts 15 de desembre de 2020 a les 17 h (accés a l’aula a les 16.45 h), a l’Institut Miquel Biada de Mataró. 
Avinguda Puig i Cadafalch 89-99 Mataró 
Actuarà com a assessor tècnic de l’òrgan per aquesta especialitat el senyor José M. Horrillo Tello, profes-
sor de l’Institut Miquel Biada. 
 
Especialitat Manteniment de vehicles 
Dijous 17 de desembre de 2020 a les 15.00 h (accés a les aules a les 14.45 h), a l’Institut Miquel Biada de 
Mataró. Avinguda Puig i Cadafalch 89-99 Mataró 
Actuaran com a assessors tècnics de l’òrgan per aquesta especialitat els senyors Josep Cassola Navarro 
i Josep Pla Carbonell, professors de l’Institut Miquel Biada. 
 
 
Especialitat Manteniment industrial 
Dimecres 16 de desembre de 2020 a les 15.00 h (accés a les aules a les 14.45 h), a l’Institut Miquel Biada de 
Mataró. Avinguda Puig i Cadafalch 89-99 Mataró 
Actuaran com a assessors tècnics de l’òrgan per aquesta especialitat els senyors Francesc Castellà Carlos 
i Marc Colomé Ganduxé, professors de l’Institut Miquel Biada. 
 

 
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 
 

S’estableix, d’acord amb les indicacions del Pla bàsic d’emergència municipal, l’ús obligatori de masca-

reta, que compleixi amb els requisits de protecció contra el covid-19, correctament posada, amb inde-

pendència de la distància física interpersonal de seguretat, en el moment d’accedir i durant tota l’execució 

de la prova, així com l’obligació de rentar-se les mans a l’entrada a l’edifici i a les aules, amb gel hidroal-

cohòlic o desinfectant viricida i de signar la declaració responsable com a mesura preventiva contra el 

covid 19. L’òrgan de selecció està facultat per impedir l’accés o fer marxar de les aules a tota persona 

que incompleixi els protocols o pugui posar en risc la seguretat i salut d’altres, aixecant acta dels fets, de 

la seva motivació i de les mesures adoptades. 

 
 
Les persones s’hauran d’identificar amb un document identificatiu oficial per accedir a les aules i hauran 
de portar els estris d’escriptura per a la realització de la prova. El dies de la prova pràctica s’haurà de 
portar els EPIS requerits per fer la pràctica al taller.  
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 10.35 hores es finalitza la sessió d’òrgan de la prova teòrica i es 
signa aquesta acta amb la conformitat de l’òrgan de selecció.  
 


