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ACTA DE CONSTITUCIÓ 

 

1 
Direcció de Recursos Humans i Organització 
Oficina Tècnica 

PROCÉS: Procés selectiu per constituir una llista d’espera de treballador/a social i educador/a social per 

cobrir interinitats i necessitats sobrevingudes. 

EXPEDIENT: 2022/000008082 

ASSUMPTES: Constitució de l’òrgan de selecció 

  

 
Data: 28 d’abril de 2022 
Hora inici: 11:00 hores 
Tipus de sessió: telemàtica (plataforma zoom) 

 

 
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 prova. 
3. Acords sobre sol·licituds rebudes d’ajornament de la prova.  
4. Informació mesures sanitàries 

 

 
1. Constitució de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords. 

 
El  dia 28 d’abril de 2022, es constitueix l’òrgan de selecció designat per les bases, amb l’assistència dels 
següents membres: 
 
Presidenta: Sra. Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna de la direcció de 
Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament de Mataró 
 
Vocals: 

Vocal 1: Sra. Maria Gil Amaya, cap del servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró. 

Vocal 2: Sra. Anna Moreso Bosch, cap de secció de l’Agència Atenció Persones amb Dependència del 

servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró. 

Vocal 3: Sra. Núria Miranda Grima, coordinadora de Benestar Social de l’Ajuntament de Pineda de Mar. 

Vocal 4: Sr. David Serra Roura, de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac designat per l’Escola d’Administració 

Pública de Catalunya. 

 

Secretària: Sra. Neus Laje Martín Administrativa del Servei de Gestió i Atenció a les Persones de la 

Direcció de Recursos Humans i Organització de la Corporació de l’Ajuntament de Mataró. 

 

Assessores: Sra. Victòria Perales Martínez, tècnica de suport especialitzat de la Direcció de Recursos 

Humans i Organització, de l´Ajuntament de Mataró.   

Sra. Anna Rodríguez Díaz, tècnica mitjana de la Direcció de Recursos Humans i Organització, de l´Ajun-

tament de Mataró.   
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Observador: Sra. Dionilda Zegarra Pinto, representant del Comitè de personal laboral. 

 

 

2. Acords d’aspectes relacionats amb la prova. 
 

La prova consistirà en una prova tipus test de 40 preguntes, amb quatre alternatives de resposta, més 4 
de reserva. La durada de la prova serà d’1 hora i 15 minuts. 
 
Atès que els 4 primers temes són comuns per ambdós perfils, la prova constarà d’un bloc de preguntes 
genèriques pels dos àmbits i un bloc de preguntes específiques de cada àmbit. Les persones que 
participen per necessitats de treball social i educació social, només hauran de resoldre el bloc genèric 
una vegada i la nota obtinguda es computarà per ambdós perfils.  
En finalitzar la primera prova, hauran de romandre a l’aula per a l’execució del bloc específic de l’altre 
perfil. 
 
La puntuació màxima a obtenir és de 20 punts, essent la puntuació mínima per superar la prova 10 punts. 
Les respostes correctes es valoraran amb 0,5 punts, les errades descomptaran -0,125 i les respostes en 
blanc no resten. 
 
3. Acords sobre sol·licituds rebudes d’ajornament de la prova. 

 
La persona aspirant ACR ****2670 va adreçar a l’òrgan de selecció un correu electrònic sol·licitant un 
ajornament de la prova, adjuntant la documentació requerida per acreditar els motius al·legats, un cop 
valorada la seva petició per part de l’òrgan de selecció, per unanimitat, s’acorda desestimar la sol·licitud 
d’ajornament de la prova per no considerar-se un supòsit de força major. 
 
La persona aspirant ERT ****5543 va adreçar a l’òrgan de selecció un correu electrònic sol·licitant un 
ajornament de la prova, adjuntant la documentació requerida per acreditar els motius al·legats, un cop 
valorada la seva petició per part de l’òrgan de selecció, per unanimitat, s’acorda desestimar la sol·licitud 
d’ajornament de la prova per no considerar-se un supòsit de força major. 
 
Per tant, ambdues persones aspirants resten convocades per a la realització de la prova el proper 14 de 
maig de 2022, a les 9 hores, a l’Institut Miquel Biada (Avinguda Puig i Cadafalch, 89-99, de Mataró). 
 
4. Informació mesures sanitàries 

 
En aplicació del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, “por el que se modifica la obligatoriedad del uso 
de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19”, es recomana l’ús de 
la mascareta en les convocatòries de proves de selecció de personal, atès que es tracta d’un 
esdeveniment multitudinari, en el que es pot produir la situació de contacte perllongat amb persones a 
una distància menor de 1.5 metres. 

 

 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 11.50 hores es finalitza la sessió de l’Òrgan i es signa aquesta 
acta amb la conformitat de la totalitat dels seus membres.  
 


