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Ajuntament de Moià 
 

Plaça Sant Sebastià, 1 

08180 Moià 

Telèfon: 93 830 00 00  

Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 

 

 

 
 
 Departament: Recursos Humans 

Tema: Borsa Treball Recepcionistes de Piscina Laboral Temporal no fix de 
plantilla. 

Expedient: 691/2019 

 

Decret d’Alcaldia 

Pel qual s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos, 
designació dels membres del Tribunal Qualificador i data d’inici 

de les proves per a la creació d’una Borsa De Treball De 
Recepcionistes de Piscina, Grup AP 

 
 

Fets 
 
Per Decret d’Alcaldia número 0293/2019, de data 16 d’abril de 2019, es van aprovar 

les bases del procediment selectiu d’accés a la Borsa De Treball De Recepcionistes 
de Piscina. 
 

L’anunci de la convocatòria va ser publicat al BOP de 29 d’abril de 2019 i al DOGC 
de 30 d’abril de 2019, per la qual cosa, el termini de presentació de sol·licituds de 
participació va finalitzar el 29 de maig de 2019. 

 
 

Fonaments de dret 
 
Article 78 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel 

Decret 214/1990, de 30 de juliol, i 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del 
Règim Local. 
 

Per allò exposat, aquesta Alcaldia-Presidència, en exercici de les competències que 
té atribuïdes per la legislació de règim local vigent, 

 

Decreta: 
 

Primer. Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del 
procés selectiu per a la creació d’una Borsa de Treball de Recepcionistes de 
Piscina, Grup AP, destinada a cobrir les vacants temporals que es produeixin dins 
el termini de vigència de la Borsa. 
 

ASPIRANTS ADMESOS, amb indicació de l’acreditació o no del nivell de català 
requerit: 
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ASPIRANTS EXCLOSOS, amb indicació del motiu de l’exclusió provisional: 
 

 
 
Segon. Oferir als interessats un termini de deu dies hàbils per esmenar els defectes 

d’acord amb allò previst a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Contra 
aquesta relació provisional, amb el ben entès que en cas que no se’n presentin, 
esdevindrà elevada automàticament a definitiva. 
 

Tercer. Designar com a membres del Tribunal que ha de jutjar les corresponents 
proves a: 

• President: Sr. Lluís Solé Diéz, Interventor de l’Ajuntament de Moià com a 
president titular i Sra. Montserrat Viladrich Homs, TAG de l’Ajuntament de Moià 
com a president suplent. 

• Vocals:  
o Sr. Jordi Vicente Martínez com a primer vocal titular i Sra. Marta Espuña 

Ruiz com a primera vocal suplent, designats per l’Escola d’Administració 
Pública. 

o Sra. Anna Maria Martí Tantiñà com a segona vocal titular i Sra. Pilar 
Valldeoriola Sánchez com a segona vocal suplent, ambdues funcionàries 
de l’Ajuntament de Moià. 

o Sra. Mireia Claramunt Humet com a tercera vocal titular i Sra. Montserrat 
Munné Reig, ambdues Tècniques de l’Ajuntament de Moià. 

• Secretària: 

Interessat/da Prova de català

MONLLOR ROCAMORA, ANNA Exempt

GUERRERO GARCIA, MARTA Exempt

SOLER MONNÉ, ORIOL Exempt

LÓPEZ SÁNCHEZ, ZAIRA Exempt

ORELLANA MOYANO, ANDREA Exempt

PRATS SOLER, AGNÈS Exempt

GROS ORTIZ, ORIOL Exempt

LÓPEZ BAUTISTA, DAVID Exempt

 FONT TEROL, GUILLEM No exempt

Interessat/da Prova de català

DNI*****333* No exempt

DNI*****052* No exempt

Per no acreditar la documentació referent a la titulació, de 

conformitat amb l'establert en l'apartat 2.2.a), base segona de la 

convocatòria.
Per no acreditar la documentació referent a la titulació, de 

conformitat amb l'establert en l'apartat 2.2.a), base segona de la 

convocatòria.

Motius d'exclusió
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 o Sra. Roser Pla Coma com a Secretària titular i Sra. Antònia Romeu 

Almató com a Secretària suplent, ambdues funcionàries de l’Ajuntament 
de Moià. 

• Observador: Sr. Lluís Clopés Solà, amb veu però sense vot, com observador 
designat conjuntament pels Delegats del Personal Funcionari i Laboral de 
l’Ajuntament. 

 
Quart. Fixar el dia 4 de juny de 2019, a les 9 hores, a la Sala de Plens de l’Edifici de 

l’Ajuntament, ubicat a la Plaça Sant Sebastià, 1 de Moià, per a la constitució del 
Tribunal Qualificador.  

 
Cinquè. Convocar als aspirants declarats admesos per a la celebració dels exercicis 

de la fase d’oposició (prova de capacitat i aptitud) d’acord amb la data, l’hora i el 
lloc que s’indiquen a continuació: 
 
Data: Dimarts 4 de juny de 2019 
Hora: 9.30 h 
Lloc: Ajuntament de Moià (Plaça Sant Sebastià, 1 Moià) 

 

Constarà de dos exercicis:  
A. Consistirà en respondre per escrit un qüestionari de 20 preguntes tipus test 
directament relacionades amb les funcions del lloc de treball (10 punts).  
B. Consistirà en desenvolupar per escrit un supòsit pràctic proposat pel Tribunal i 
directament relacionat amb les funcions pròpies de la categoria i/o professió (10 
punts). 

 
Sisè.  Els membres del Tribunal es reuniran el dijous 6 de juny de 2019 a les 9.00 

hores per tal de procedir a la valoració de mèrits.  
 
Setè.  Els presents acords i anuncis successius relatius a aquesta convocatòria es 

publicaran al tauler d’anuncis de la corporació i a la web municipal www.moia.cat. 
 
Vuitè. Notificar el Decret adoptat als interessats, amb la indicació que exhaureix la via 

administrativa, essent susceptible dels següents recursos: 
1r. Recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós 

Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar de la data 
de recepció de la notificació. 

2n. Recurs potestatiu de reposició davant l’Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Moià dins el mateix termini. 

3r. Qualsevol altre recurs que l’afectat consideri oportú. 
 

L’Alcalde, Dionís Guiteras i Rubio 
Ho fiscalitzo favorablement, l’Interventor, Lluis Solé Díez. 
Davant meu, El Secretari, Joaquim Rosell López. 
Signat electrònicament al marge. 
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