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Departament: Secretaria.  Recursos Humans 
Tema: Procediment Selectiu d’un Monitor-Guia i auxiliar de suport a la 

catalogació de fons al Museu Municipal i Parc Prehistòric de les Coves del Toll 
contractat mitjançant l’Ajut atorgat per la Diputació de Barcelona. Resultats 
valoració de mèrits i entrevistes. 

Expedient: 690/2019 

 
 
A l’Ajuntament de Moià, essent les 08.00 hores del dia 29 d’abril de 2019, es reuneixen 
les persones que s’indiquen a continuació per constituir la Comissió Tècnica de 
Valoració del procés selectiu per la provisió del lloc de treball de Monitor-Guia i auxiliar 
de suport a la catalogació de fons al Museu de Moià i Parc Prehistòric de les Coves 
del Toll, de conformitat a les bases aprovades per Decret d’Alcaldia 0290/2019, de 16 
d’abril, del Pla Ocupacional subvencionat per la Diputació de Barcelona dins el 
«Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 

• Lluís Clopés Solà, funcionari de l’Àrea de Govern.  

• Cristina Cabeza Janer, funcionària de l’Àrea de Recursos Humans.  

• Marta Fàbrega Gallaguet, Gerent del Museu Municipal de Moià. 
 

Es declara constituïda la comissió amb presència de tots els seus membres. 

 

Primer: Es procedeix a la comprovació dels requisits d’accés al procediment selectiu, 

d’acord a la base tercera de la convocatòria: 

 
Aspirants admesos: 

 
 
Aspirants exclosos: 

 
 

Segon: Es procedeix seguidament a la valoració dels mèrits al·legats i justificats pels 

aspirants, d’acord a la base sisena de la convocatòria.  El resultat és el següent: 

Nom Aspirant

GATEU PLADEVALL,ALBA

ALBERCH CALM, QUERALT

PRATS SOLER, AGNÉS

TORRES GONZÁLEZ, JOAQUIM

FORNELLS PALET, ISABEL

FARGAS CARBONÉS, AINA

Nom Aspirant

ORTEGA LIMON, NESTOR

VILADRICH IGLESIAS, NINA

Motiu exclusió

No acredita la situació de desocupació

No acredita la situació de desocupació
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Tercer: Tal com estableix la base sisena de la convocatòria del procés de selecció: 

“La Comissió de Valoració es reserva el dret de poder mantenir una entrevista amb 
els cinc primers aspirants per ordre de puntuació, que seria valorada amb el màxim 
de 2 punts, per poder contrastar informació i valorar la idoneïtat dels candidats als 
llocs de treball.” 

 
En base a això, es convoca a una entrevista personal als cinc primers aspirants per 
ordre de puntuació, que són avisats telefònicament i/o per correu electrònic, pel 
divendres 3 de maig de 2019 a l’Ajuntament de Moià de 9.00 a 10.00 hores, 
atribuint per unanimitat i assentiment les següents puntuacions: 

 

 
 

Quart: Una vegada finalitzades les actuacions previstes dins les bases de la 

convocatòria, els resultats finals del procediment selectiu són: 
 

 
 

 
D’acord a la base setena de la convocatòria: 
“Un cop dut a terme el procés de selecció, per Decret de l’Alcaldia Presidència es 
procedirà a la formalització dels contractes laborals temporals o nomenaments interins 

Nom Aspirant Mèrits

GATEU PLADEVALL,ALBA 23,00

ALBERCH CALM, QUERALT 18,50

PRATS SOLER, AGNÉS 18,50

TORRES GONZÁLEZ, JOAQUIM 17,00

FORNELLS PALET, ISABEL 16,25

FARGAS CARBONÉS, AINA 15,50

Nom Aspirant Entrevista

GATEU PLADEVALL,ALBA 1,40

ALBERCH CALM, QUERALT 1,60

PRATS SOLER, AGNÉS (*)

TORRES GONZÁLEZ, JOAQUIM 1,80

FORNELLS PALET, ISABEL 2,00

* Excusa la seva absència a l'entrevista

Nom Aspirant Mèrits Entrevista Total

GATEU PLADEVALL,ALBA 23,00 1,40 24,40

ALBERCH CALM, QUERALT 18,50 1,60 20,10

TORRES GONZÁLEZ, JOAQUIM 17,00 1,80 18,80

PRATS SOLER, AGNÉS 18,50 (*) 18,50

FORNELLS PALET, ISABEL 16,25 2,00 18,25

FARGAS CARBONÉS, AINA 15,50 15,50
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i es constituirà una Borsa de Treball, per ordre de puntuació obtinguda pels aspirants, 
per la cobertura de possibles vacants o substitucions que es puguin produir durant la 
vigència d’aquesta borsa. 
La durada d’aquesta Borsa de treball anirà lligada al desenvolupament i execució del 
Programa Complementari de Millora de la Ocupabilitat 2019-2020 (màxim fins 31 de 
desembre de 2020).” 
 
A les 11:27 hores de divendres 3 de maig de 2019 es dona per finalitzada la sessió i 
es disposa la seva publicació al Tauler, de tot el qual en dono fe com a Secretària de 
la Comissió de Valoració estenent aquesta Acta, que signen conjuntament amb mi la 
resta de membres de la Comissió, en prova de conformitat amb el seu contingut. 
 
 
Cristina Cabeza Janer,   Marta Fàbrega Gallaguet, 
 
 
 
Lluís Clopés Solà, 
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