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Decret d’Alcaldia
Pel qual s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos, es
designa els membres del Tribunal Qualificador i es senyala la data
d’inici de les proves el procediment selectiu d’un Cuidador
d’Animals Laboral Permanent Fix de Plantilla

L’anunci de la convocatòria va ser publicat al BOP de 18 de desembre de 2018 i al
DOGC de 19 de desembre de 2018 pel que, en data 8 de gener de 2019, va finalitzar
el període per a la presentació de sol·licituds de participació.
➢ Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
➢ Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.
➢ Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la Refosa en un text
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria
de Funció Pública.
➢ Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
➢ Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
➢ Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques
i els programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el Procediment de Selecció
dels Funcionaris d'Administració Local.
➢ I legislació concordant i complementària
Per allò exposat, aquesta alcaldia-presidència, a proposta de la 1a Tinent d’Alcalde
i Regidora Delegada de Coordinació General, Recursos Humans i Serveis Socials
Bàsics, i en exercici de les competències que té atribuïdes per la legislació de règim
local vigent,

Decreta
Primer. APROVAR la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés
selectiu d’un Cuidador d’Animals Laboral Permanent Fix de Plantilla:
Aspirants admesos
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Secretari
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Per Decret d’Alcaldia número 817/2018, de 10 de desembre de 2018, es van
aprovar les Bases del procediment selectiu d’un Cuidador d’Animals Laboral
Permanent fix de Plantilla.

Número : 2019-0089 Data : 11/02/2019

Fets
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Núm.
Registre
d'entrada
3651/2018
3732/2018
3749/2018
13/2019
2019-E-RC-36
43/2019
60/2019

Aspirants exclosos

59/2019
66/2019

Motiu d’exclussió

No aporta títol acadèmic de Certificat d’Escolaritat o
titulació equivalent.
No aporta títol acadèmic de Certificat d’Escolaritat o
titulació equivalent.

.
Segon. DESIGNAR com a membres del Tribunal que ha de jutjar les proves als
següents funcionaris:
• President: Titular: Miquel Colom i Canal, Secretari de l’Ajuntament de Moià.
Suplent: Pilar Valldeoriola Sánchez, Auxiliar Administrativa de l’Ajuntament de
Moià.
• Vocals:
o Titular 1r: Lluis Solé Díez, Interventor de l’Ajuntament de Moià. Suplent:
Antònia Romeu Almató, Auxiliar Administrativa de l’Ajuntament de Moià.
o Titular 2n: Anna Maria Martí Tantiñà, Administrativa del Departament
Municipal de Secretaria de l’Ajuntament de Moià. Suplent: Cristina
Cabeza Janer, Tècnica de Recursos Humans l’Ajuntament de Moià.
o Titular 3r: Roser Pla Coma, Administrativa d’Alcaldia de l’Ajuntament de
Moià. Suplent: Montserrat Viladrich Homs, Tresorera de l’Ajuntament de
Moià.
o Titular 4rt: Noemi Sousa Moreno, designada per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya. Suplent: Robert Perarnau Prat, designat per
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
• Secretària: La responsable de Recursos Humans de l’Ajuntament de Moià.
Tercer. OFERIR als aspirants, d’acord a la base quarta de la convocatòria, un termini
de deu dies hàbils per a esmenes i reclamacions.
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Número : 2019-0089 Data : 11/02/2019

68/2019
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Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Cinquè. CONVOCAR els aspirants que superin la prova de llengua catalana i la resta
d’aspirants admesos el divendres 22 de febrer de 2019 a les 09.00 hores en
crida única, per tal de realitzar la prova teòrica, que es farà a l’Ajuntament de Moià
(Plaça Sant Sebastià, 1 – Moià). Els aspirants s’han de presentar proveïts del DNI.
La no presentació dels aspirants en el dia assenyalat determinarà l’exclusió del
procés selectiu.
Sisè. PUBLICAR els presents acords i anuncis successius relatius a aquesta
convocatòria
al
tauler
d’anuncis
de
la
corporació
https://moia.sedelectronica.es/board i a la web municipal www.moia.cat.
Setè. COMUNICAR als aspirants que els acords adoptats són susceptibles als
recursos que s’especifiquen a les bases de la convocatòria.
L’Alcalde, Dionís Guiteras i Rubio
Davant meu, El Secretari, Miquel Colom i Canal.
Signat electrònicament al marge.
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Els aspirants que no superin la prova de llengua catalana seran exclosos del procés
selectiu.
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Quart. CONVOCAR els aspirants admesos que no hagin acreditat el nivell exigit de
català, en crida única el dijous 21 de febrer de 2019 a les 09.30 hores a
l’Ajuntament de Moià, per tal de realitzar la prova d’aptitud prevista a l’efecte a
les Bases de la Convocatòria. Els aspirants s’han de presentar proveïts del DNI, i
són els següents:

