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Ajuntament de Moià 
 
 

Plaça Sant Sebastià, 1 

08180 Moià 

Tf: 93 830 00 00  

Fax:93 830 13 25 

Email: ajuntament@moia.cat 

 

 

BAN  
 

L’Ajuntament de Moià ha de cobrir pel tràmit de màxima urgència el següent lloc de 
treball: 

 
Tècnica Auxiliar de l’Escola Bressol, Grup C1, en concepte de personal laboral 

de caràcter temporal no fix de plantilla (contracte d’obra o servei fins finalització del 
curs escolar 2018-2019), adscrit a l’Àrea d’Ensenyament, dedicació 53,33% de la 
jornada laboral, 20 hores setmanals de dilluns a divendres. 

Salari grup C1, complement de destí 15 i complement específic de 140,70€. 
 
Requisits dels llocs de treball: 

- Acreditar nivell C de coneixements de llengua catalana. 

- Tenir el títol de Tècnic/a superior en Educació Infantil (CFGS). 
 
Es valorarà: 

- Formació complementaria en el sector. 

- Formació superior a l’exigida per la plaça. 

- Tenir una experiència mínima demostrable com a Tècnica Auxiliar de l’Escola 
Bressol o similar a l’administració pública i/o empresa privada. 

 
Presentació d’instàncies i documentació al registre general de l’Ajuntament: 

(Caldrà aportar originals per fer la compulsa de les fotocòpies, o documents 
compulsats) 

• Instància general (model a la web www.moia.cat); fotocòpia DNI; currículum 
vitae; fotocòpies titulacions i cursos; informe de vida laboral acompanyada de 
contractes. 

 
Entrevista: Es realitzarà una entrevista als candidats per valorar el seu nivell de 

coneixements i experiència l’11 de gener de 2019 a partir de les 10.00 hores. 
 
En compliment de l’establert per l’estatut de l’empleat públic vigent, es CONVIDA 

per mitjà d’aquest Ban a totes les persones que estiguin interessades en cobrir 
aquesta plaça a presentar la sol·licitud corresponent, acompanyada de la 
documentació sol·licitada, fins el dia 4 de gener de 2019. 

 
 
L’Alcalde, 

 
 
 
Dionís Guiteras Rubio 
Moià, 20 de desembre de 2018 
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