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

de l’ocupació temporal  

EXPEDIENT: 2019/34477 

ASSUMPTES: Constitució de l’òrgan de selecció 

 

Data: 15 de febrer de 2020. 
Hora inici: 8.30 hores.  
Hora de finalització: 14.50 hores. 
Tipus de sessió: presencial.  
Lloc: Institut Miquel Biada, avinguda Puig i Cadafalch, 89-99 de Mataró. 

 
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 les proves i resultats. 

 
 

 
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, 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 Direccio d’Ensenyament de la Corpo-
ració.  
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. 
Vocal 4: Sra. Maria del Mar Mateo Reguilón, de la Direcció General de Medi Natural i del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
 
Secretària: Sra. Ana Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna del Servei de Desenvolu-

pament i Organització. 

 

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

 

 
2. Aspectes relacionats amb el desenvolupament de les proves i resultats. 

 
Especialitat:  Electricitat i electrònica 
Inici prova: 9.02 hores 
Finalització: 10.32 hores 
 
A les 9.35 hores l’òrgan de selecció aclareix un dubte sobre la pregunta 17 en el sentit d’indicar que es tracta de 
l’interior de l’habitatge. Pel que fa a les consultes efectuades sobre les preguntes 50 i 22, l’òrgan de selecció 
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després d’analitzar la consulta, indica que no cal realitzar cap tipus d’aclariment. 
 
Resultats de la prova de l’especialitat d’Electricitat i electrònica 
 
 

Codi aspirant Electricitat i electrònica 

1662 2,59 

2200 No presentat/da 

2313 3,675 

2374 4,13 

2446 2,87 

2592 No presentat/da 

2776 No presentat/da 
 
La puntuació mínima per superar aquesta prova teòrica és de 3,5 punts, per tant, les persones que no hagin 
superat aquesta puntuació mínima no passen a la següent fase de prova pràctica. 
 
 
Especialitat:  Organització i processos manteniment de vehicles 
Inici prova: 11.02 hores 
Finalització: 12.32 hores 
 
A les 11.35 hores l’òrgan de selecció aclareix un dubte sobre la pregunta 49 en el sentit d’indicar que la pregunta 
fa referència a l’airbag del conductor. Pel que fa a les consultes efectuades sobre les preguntes 41, 42 i 43, 
l’òrgan de selecció després d’analitzar la consulta, indica que no cal realitzar cap tipus d’aclariment. 
 
Resultats de la prova de l’especialitat Manteniment de vehicles 
 

Codi aspirant 
Organització i processos 

manteniment de vehicles 

1727 1,225 

1802 5,39 

1804 4,165 

1808 5,46 

1961 4,305 

2415 3,15 

2592 2,38 

2664 3,01 
 
 
La puntuació mínima per superar aquesta prova teòrica és de 3,5 punts, per tant, les persones que no hagin 
superat aquesta puntuació mínima no passen a la següent fase de prova pràctica. 
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Especialitat:  Manteniment industrial 
Inici prova: 13.03 hores 
Finalització: 14.33 hores 
 
Durant el transcurs de la prova, l’òrgan de selecció rep diverses consultes sobre les preguntes 8,15, 21, 22, 28, 
29, 36 i 47, després d’analitzar les consultes, s’indica a les persones aspirants que no cal realitzar cap tipus 
d’aclariment. 
 
Resultats de la prova de l’especialitat Manteniment industrial 
 
 

Codi aspirant Manteniment Industrial 

1662 2,8 

1861 3,535 

2313 4,305 

2374 5,145 

2446 2,695 

2592 No presentat/da 

2664 3,36 

2840 No presentat/da 
 
 
La puntuació mínima per superar aquesta prova teòrica és de 3,5 punts, per tant, les persones que no hagin 
superat aquesta puntuació mínima no passen a la següent fase de prova pràctica. 
 
 

 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 14.50 hores es finalitza la sessió d’òrgan de la prova teòrica i es signa 
aquesta acta amb la conformitat de l’òrgan de selecció.  


