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ACTA
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 les al·legacions presentades.

Data: 09 de desembre de 2020.
Tipus de sessió: telemàtica
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Constitució de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.
Esmena error material en la correcció de la prova de geografia i història.
Esmena error material en la correcció de la prova d’orientació educativa.
Esmena error material en la correcció d’una prova de l’especialitat de biologia i geologia.
Al·legacions rebudes sobre el contingut de les preguntes de diverses especialitats.

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. Carina Torres Martínez, directora de l'institut Les Cinc Sènies de la Generalitat de Catalunya.
Sr. Carles Estrany Font, cap d’estudis l’Institut Miquel Biada de la Direcció d’Ensenyament de la Corporació.
Secretària: Sra. Ana Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna del Servei de Desenvolupament i Organització.
Observador: Francesc Xavier Salvà Satorra, representant del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Mataró.
Excusa la seva assistència les persones següents:
Sra. Pepa Llobet Royo, cap de secció de Programes Educatius, de la Direcció d’Ensenyament de la Corporació.
Sra. Isaura Sanz Ortega, de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
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2. Esmena errada material en la correcció de la prova de geografia i història.
Diverses persones aspirants de l’especialitat de geografia i història han presentat al·legacions sobre la correcció
realitzada a les preguntes 17 i 38, i s’ha estimat la seva al·legació, ja que s’ha detectat una errada en la graella
de correcció. No s’ha apreciat aquesta errada en la publicació del model d’examen amb les respostes correctes.
Un cop realitzada de nou la correcció les puntuacions definitives obtingudes per les persones aspirants de l’especialitat són les següents:
Geografia i història
Puntuació
Codi

definitiva

1637

6,00

1659

7,75

1774

9,40

1788

7,80

1978

5,65

2197

8,15

2494

8,35

2497

8,25

2792

6,45

2809

5,75

2838

8,60

2858

5,20

3. Esmena errada material en la correcció de la prova d’orientació educativa.
Diverses persones aspirants de l’especialitat d’orientació educativa han presentat al·legacions sobre la correcció
realitzada a la pregunta 48, i s’ha estimat la seva al·legació, ja que s’ha detectat una errada en la graella de
correcció. No s’ha apreciat aquesta errada en la publicació del model d’examen amb les respostes correctes.
La persona aspirant amb codi identificador 1791, a més d’al·legar sobre la pregunta 48, ens comunica que en la
seva prova s’ha produït de correcció a la pregunta 29, ja que s’ha comptabilitzat com a incorrecta quan la resposta
marcada és correcta. Un cop comprovat que es tracta d’un error material de correcció, procedeix a realitzar la
corresponent rectificació.
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Un cop realitzada de nou la correcció les puntuacions definitives obtingudes per les persones aspirants de l’especialitat són les següents:
Orientació educativa
Puntuació
Codi

definitiva

1791

6,75

1968

4,10

1969

4,25

2007

6,05

2083

5,10

2193

4,90

2498

5,10

2510

6,00

2766

5,15

4. Esmena error material en la correcció d’una prova de l’especialitat de biologia i geologia.
En el moment de la tramesa per correu electrònic de les graelles de resposta a les persones aspirants, s’ha detectat
a l’especialitat de biologia i geologia, un error de correcció en la prova realitzada per la persona aspirant amb codi
identificador número 2199, en el sentit que s’han comptabilitzat 18 respostes correctes, 22 errors i 12 en blanc,
resultat prova 2,5 punts. El resultat correcte de la prova teòrica de l’aspirant amb codi 2199 ha de ser 2,6 punts, ja
que va respondre 18 preguntes correctes, 20 errors i 12 preguntes les va deixar en blanc.
Per tant, procedeix modificar la puntuació obtinguda per la persona aspirant 2199 de l’especialitat de biologia i
geologia a la prova teòrica passant a ser d’un 2,6.

5. Altres al·legacions rebudes de diverses especialitats.
S’han rebut diverses al·legacions sobre el contingut de determinades preguntes d’algunes de les especialitats
convocades, l’òrgan s’emplaça a una propera sessió per analitzar amb precisió les al·legacions formulades i un
cop resoltes es donarà trasllat a les persones aspirants pels mitjans de difusió habituals.
Sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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