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Ajuntament de Moià 
 

Plaça Sant Sebastià, 1 

08180 Moià 

Telèfon: 93 830 00 00  

Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 

 
 

 

Departament: Secretaria.  Recursos Humans 
Tema: Procediment Selectiu per la creació d’una Borsa de Recepcionista de 

la Piscina Municipal.  Resultats prova fase d’oposició. 
Expedient: 691/2019 

 
 
A l’Ajuntament de Moià, essent les 9.00 hores del dia 4 de juny de 2019, es reuneixen 
les persones que s’indiquen a continuació per constituir el Tribunal Qualificador del 
procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de Recepcionistes de Piscina, de 
conformitat a les bases aprovades per Decret d’Alcaldia 293/2019, de 16 d’abril: 
 

President: Sr. Lluís Solé Díez, Interventor de l’Ajuntament de Moià. 

Vocals:   
Sra. Mireia Claramunt Humet, Tècnica de l’Ajuntament de Moià.  
Sra. Pilar Valldeoriola Sánchez, funcionària de l’Ajuntament de Moià. 

Secretària:  
Sra. Roser Pla Coma, funcionària de l’Ajuntament de Moià, que actuarà amb veu i vot. 

Observador: Sr. Lluís Clopés Solà, amb veu però sense vot, com observador 

designat conjuntament pels Delegats del Personal Funcionari i Laboral de 
l’Ajuntament.  
 
Es declara constituïda la comissió amb presència de tots els seus membres, tret dels 
membres designats per l’Escola d’Administració Pública, que tant titular com suplents 
excusen la seva absència. 

 

A les 9.30 hores es procedeix a l’inici dels exercicis de la fase d’oposició (prova 

de capacitat i aptitud). 
 
Consta de dos exercicis:  
 
A. Qüestionari de 20 preguntes tipus test directament relacionades amb les funcions 
del lloc de treball (10 punts).  
B. Supòsit pràctic proposat pel Tribunal i directament relacionat amb les funcions 
pròpies de la categoria i/o professió (10 punts).   
 
 
Els resultats de la prova són els següents: 
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L’aspirant Guillem Font Terol és convocat a la prova de català que es realitzarà 
divendres dia 7 de juny a les 9.30 hores, a no ser que ho acrediti documentalment 
abans de la data esmentada. 
 
A les 12.30 hores de dimarts 4 de juny 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 del 
Tribunal Qualificador estenent aquesta Acta, que signen conjuntament amb mi la resta 
de membres de la Comissió, en prova de conformitat amb el seu contingut. 
 
 
Lluís Solé Díez,    Pilar Valldeoriola Sánchez, 
 
 
 
 
Mireia Claramunt Humet,  Roser Pla Coma, 
 
 
 

ASPIRANTS
PROVA 

CONEIX.

MONLLOR ROCAMORA, ANNA 19,00
GROS ORTIZ, ORIOL 17,75

 FONT TEROL, GUILLEM 17,50
PRATS SOLER, AGNÈS 16,75

LÓPEZ BAUTISTA, DAVID 15,50
LÓPEZ SÁNCHEZ, ZAIRA 9,75

GUERRERO GARCIA, MARTA 8,00
ORELLANA MOYANO, ANDREA 8,00

SOLER MONNÉ, ORIOL NP*
NP* No presentat a la prova.  Restarà exclòs del procés
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