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ACTA FINAL II
PROCÉS: Convocatòria de 16 places + 1 de professor/a titular secundària A, grup A1, de la plantilla de personal
laboral, mitjançant concurs oposició d’accés lliure
EXPEDIENT: 2019/000034681
ASSUMPTES: Especialitats Geografia i història i matemàtiques: Resultats de la fase d’entrevista i resultats
finals procés selectiu. Proposta de l’òrgan de selecció de cobertura de la plaça, segons ordre de puntuació.

Dates: 21 de desembre de 2021.
Tipus de sessió: telemàtica (plataforma zoom).

ORDRE DEL DIA:
1. Resolució duplicitat obtenció places d’acord decisió persones aspirants.
2. Resultats entrevista especialitat geografia i història.
3. Resultats finals i proposta de l’òrgan de selecció de cobertura de la plaça especialitat geografia i
història.

1. Resolució duplicitat obtenció places d’acord decisió persones aspirants
Les dues persones aspirants que havien guanyat plaça per dues especialitats, han manifestat mitjançant registre
d’instància la seva decisió, fet que ha comportat modificació en els resultats finals.

-

El senyor Eduardo Porras Navarro ha consolidat plaça de professor/a titular secundària A essent la persona proposada per cobrir dues especialitats: física i química i matemàtiques. La seva decisió és consolidar l’especialitat de Física i Química, per tant, l’especialitat de matemàtiques queda deserta atès que no
hi havia cap altra aspirant que hagués superat el procés.

-

El senyor Martí Giménez Carlos ha consolidat plaça de professor/a titular secundària A essent la persona
proposada per cobrir dues especialitats: llengua anglesa i geografia i història. La seva decisió és consolidar
l’especialitat de llengua anglesa, per tant, caldrà fer entrevistes a les persones de l’especialitat de geografia
i història que havien superat el procés però no havien estat convocades a entrevista.

2. Resultats entrevista (especialitat geografia i història).
Les entrevistes s’han portat a terme segons els criteris de les bases generals reguladores dels processos selectius
d’aquest Ajuntament. Per tant, ha estat conduïda i valorada per una psicòloga. La puntuació de màxima de l’entrevista és de 6 punts, cada competència té un valor de 1,5. A l’inici de cada entrevista, s’ha informat a les persones
candidates de les competències a avaluar, que ja constaven a les bases específiques i a l’acta que els convocava.
Per altra banda i tal com indica el codi de bones pràctiques en matèria de selecció d’aquest Ajuntament, annex 1
de les bases generals, l’entrevista ha estat gravada, en format audiovisual i es prohibeix utilitzar aquestes gravacions amb una finalitat diferent a la de poder contrastar, en cas necessari, que s’han seguit els procediments i
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principis establerts. A tal efecte, a les sol·licituds de participació dels procés selectiu, es va incloure una autorització
dels candidats.
Per les seves particularitats, les bases també indiquen que és preceptiva únicament l’assistència d’un membre
vocal de l’òrgan de selecció, sense perjudici dels drets de la resta de membres, assessors i observadors de l’òrgan.
Les entrevistes s’ha dut a termini el dia 21 de desembre, de forma telemàtica mitjançant la plataforma zoom.
Hi assisteixen a les entrevistes personals:
Sra. Eva Higueras Massó, en qualitat de psicòloga de l’oficina tècnica de la direcció de recursos humans de l’Ajuntament de Mataró i presidenta de l’òrgan de selecció
Sra. Fàtima Prat Tordera, professor/a titular secundària A de l’Institut Miquel Biada

0,75
1,5

0,75
1,25

Subtotal entrevista
6 punts

Geografia i història
Geografia i història

Treball en equip
1,5 p

2792
1788

Autodesenvolupament
personal
1,5 p

Especialitats

Habilitats comunicatives
1,5 p

Codi

Compromís i identificació
amb l'organització 1,5 p

Resultats entrevista:

0,50
1,25

0,50
1

2,50
5

3. Resultats finals i proposta de l’òrgan de selecció de cobertura de plaça de l’especialitat de geografia i història i matemàtiques.
Els resultats finals i la proposta de l’òrgan de selecció de cobertura de les places de professor/a titular secundària
A objecte de la convocatòria, d’acord amb els resultats, és la següent:
Especialitat: Geografia i història (1 plaça a cobrir)

Codi

Prova teòrica
Màx 10 p
Mín 5 p

2792
1788

6,45
7,8

Prova pràctica
Màx 20 p
Mín 10 p

Valoració de mèrits
Màx 18 p

11,657
10,43

Entrevista
6 punts

4,725
4,275

Total procés
selectiu

2,5
5

25,332
27,505
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Especialitat: Matemàtiques (2 places a cobrir, 2 plaça queden desertes)
Proposta de l’òrgan de selecció de cobertura de la plaça de geografia i història
Per tant, l’òrgan de selecció proposarà per cobrir la plaça de l’especialitat de geografia i història a:
-

Abel García Llerena

D’acord amb l’establert a l’apartat 9 de les bases específiques de selecció s’indica que “La Direcció de Recursos
Humans i Organització, vetllarà perquè la incorporació del nou personal es produeixi de forma que l’impacte sigui
el menor possible de cara a la gestió pedagògica del curs escolar, fent-la coincidir amb l’inici del curs
escolar.”. .”. Per tant, el contracte laboral indefinit es formalitzarà el 10 de gener de 2022, per tal que
l’impacte sigui el menor possible de cara a la gestió pedagògica del curs 2021/2022.

I sense més assumptes a tractar, es signa aquesta acta per part de la presidenta i secretària, amb la conformitat
de l’òrgan de selecció.
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