Ajuntament de Moià

Departament: Recursos Humans
Tema: Procés Selectiu Secretari/ària funcionari interí/na.
Expedient: 2423/2019

Fets

L’anunci de la convocatòria va ser publicat al BOP de 31 de desembre de 2019 i al
DOGC de 9 de gener de 2020, per la qual cosa, el termini de presentació de sol·licituds
de participació va finalitzar el 29 de gener de 2020.

Fonaments de dret

DECRET

Dionís Guiteras i Rubio (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 03/02/2020
HASH: 070a14604c89c836841c4cd7916ff405

Per Decret d’Alcaldia de data 18 de desembre de 2019, es van aprovar les bases
del procediment selectiu per proveir un lloc de treball de funcionari/ària interí/na per a
la plaça de Secretari/ària, grup A1.

Número: 2020-0099 Data: 03/02/2020

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 d’accés per proveir un lloc de de treball de
funcionari/ària interí/na per a la plaça de Secretari/ària

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.
Article 10.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic.
Article 53.1.u) del 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., quan la competència de
l'Alcalde per dictar la resolució.
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’exercici 2018,
apartat Dos de l’article 19 “No se podrá proceder a la contratación de personal
temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de
funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades
urgentes e inaplazables.”
Per allò exposat, aquesta Alcaldia-Presidència, en exercici de les competències que
té atribuïdes per la legislació de règim local vigent,
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Joan Manso Bosoms (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 03/02/2020
HASH: 983ff6cd5e9175a573e57d3065ca6ac5

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

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Decreta:
Primer. Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del
procés selectiu per proveir un lloc de treball de funcionari/ària interí/na per a la
plaça de Secretari/ària:

Català

BAÑO VALLALTA, ARNAU
MONTEJO SARIAS, IVAN
REYNALS DE SOLA, MARTA
ROSALEN VILA, ESTHER
SENSADA I SOTO, EVA
VILA CORUJO, AMPARO

*****987 X
*****608 A
*****830 Y
*****001 F
*****515 V
*****635 Q

Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt

ASPIRANTS EXCLOSOS, amb indicació del motiu de l’exclusió provisional:
DNI
*****180 D

Motiu exclusió
No tenir la titulació necessària per accedir al lloc de treball

Segon. Oferir als interessats un termini de deu dies hàbils per a esmenes o
reclamacions. Les al·legacions seran resoltes en el termini màxim de quinze dies
hàbils, transcorreguts els quals sense haver-se dictat resolució, hauran
d’entendre’s desestimades. Cas de no presentar-se reclamacions o esmenes, la
llista provisional d’admesos/es i exclosos/es es considerarà elevada a definitiva
sense necessitat de nova publicació. Si s’accepta alguna reclamació, s’esmenarà
la llista de persones admeses i excloses i es publicarà la llista de persones
novament.
Tercer. Designar com a membres del Tribunal que ha de jutjar les corresponents
proves a:
 President: Sr. Joan Manso Bosoms, Secretari 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. Genís Toll de la Heras, com a primer vocal titular i Sr. Jordi Calaf
Garcia, com a primer vocal suplent, designats per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
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Nom Aspirant

DECRET

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

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat




o Sra. Loida Valeros Cejas, Secretària de l’Ajuntament de Montgat, com a
segon vocal titular i Sr. Jaume Miró Herms, Secretari de l’Ajuntament de
Castellterçol com a segon vocal suplent.
Secretari:
o Sr. Lluís Solé Díez com a Secretari titular. En cas d’absència un dels
vocals actuarà com a secretari del tribunal.
Observador: Sr. Lluís Clopés Solà, amb veu però sense vot, com observador
designat conjuntament pels Delegats del Personal Funcionari i Laboral de
l’Ajuntament.

Cinquè. Convocar als aspirants declarats admesos per a la celebració de la prova
pràctica d’acord amb la data, l’hora i el lloc que s’indiquen a continuació:

Sisè. La no presentació dels aspirants en el dia assenyalat determinarà l’exclusió del
procés selectiu.
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.

DECRET

Data: Dimecres 19 de febrer de 2020
Hora: 9.30 h
Lloc: Ajuntament de Moià (Plaça Sant Sebastià, 1, Moià)

Número: 2020-0099 Data: 03/02/2020

Quart. Fixar el dia 19 de febrer de 2020, a les 9.00 hores, a l’Ajuntament de Moià,
per a la constitució del Tribunal Qualificador.

L’Alcalde, Dionís Guiteras i Rubio
Davant meu, El Secretari, Joan Manso Bosoms.
Signat electrònicament al marge.
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Vuitè. Els presents acords són susceptibles als recursos que s’especifiquen a les
bases de la convocatòria.

