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Departament: Secretaria.  Recursos Humans 
Tema: Procediment Selectiu Programa Temporal Tècnic de Joventut.  

Resultats prova teòrico-pràctica i valoració de mèrits.  Resultats finals. 
Expedient: 447/2020 

 
Moià, 29 de setembre de 2020, 

  
A les 09.30 hores es reuneix a l’Ajuntament de Moià els membres del Tribunal 
Qualificador del procediment selectiu d’un Tècnic Auxiliar de Joventut per execució 
d’un programa temporal a l’Àrea d’Atenció a les Persones, a l’objecte de preparar la 
prova teòrico-pràctica.  El Tribunal Qualificador resta composat com segueix: 
 
President: Sr. Lluís Solé Díez, Interventor de l’Ajuntament de Moià. 

Vocals:  
Sra. Mireia Claramunt Humet, Tècnic Mig de l’Àrea d’Atenció a les Persones de 
l’Ajuntament de Moià. 
Sra. Cristina Cano Fiter, funcionària de la Àrea d’atenció a les persones de 
l’Ajuntament de Manresa. 
Sra. Roser Pla Coma, Administrativa de l’Àrea de Govern de l’Ajuntament de Moià 
que farà les funcions de Secretària del Tribunal Qualificador. 
Assessorament a l’òrgan selectiu: Tiffany Pachón Canchales, Tècnica de Joventut 
del Consell Comarcal del Moianès que ajudarà en el desenvolupament de les 
proves, sense veu i sense vot.  
 
A les 10.00 hores, a Can Carner, comença la prova tèòrico-pràctica. La valoració 
d’aquest exercici serà:  
de 0 a 10 punts la part teòrica: per superar la prova caldrà obtenir un 5.  
De 0 a 15 punts la part pràctica: per superar la prova caldrà obtenir un 7,5. 
 
A les 11.20 hores el Tribunal Qualificador procedeix a la correcció de la prova teòrica 
i a partir de les 12.40 hores la prova pràctica, atribuint per unanimitat i assentiment 
les següents puntuacions: 
 

 
 

Nom Aspirant DNI Prova teòrica Prova pràctica Total Prova de català

****859** NP

****193** NP

****292** NP

****009** NP

ISAAC MARTÍNEZ MARTIN ****323** 8,15 6,2 NO APTE

****928** 3,3 NO APTE

MARC GARCÍA SABATÉ ****669** 6,95 13,8 20,75 Exempt

RUBÉN RAMIRO RUBAL ****094** 6,68 10,7 17,38 Exempt

ORIOL CIURANS ROCA ****542** 5,83 7,5 13,33 Exempt
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Cap dels tres aspirants que han superat la prova tèorico-pràctica han de realitzar la 
prova de català, ja que han acreditat documentalment el nivell exigit a les bases. 
 
A continuació, els membres del Tribunal Qualificador procedeixen a la valoració dels 
mèrits dels aspirants que han superat amb un mínim de 5 punts la prova teòrica i 
amb un mínim de 7,5 punts la prova pràctica, essent els resultats: 
 
 

      
 
Així, els resultats finals són: 
 

 
 
Les bases de la convocatòria estableixen que, en cas d’acordar-se pel tribunal, es 
podrà realitzar una entrevista personal que no serà eliminatòria.  El Tribunal, d’acord 
a les puntuacions finals obtingudes, acorda per unanimitat no realitzar aquesta 
entrevista, ja que la puntuació màxima de dos punts de la mateixa no modificaria 
l’ordre dels aspirants a la llista.      
 
A les 14.30 hores es dona per finalitzada la sessió i es disposa la seva publicació a 
la Web Municipal, proposant la contractació del guanyador/a MARC GARCIA 
SABATÉ com a Tècnic Auxiliar de Joventut, funcionari interí d’acord a les Bases 
aprovades per Decret d’Alcaldia número 588/2020, de 7 d’agost de 2020, i la inclusió 
de la resta de candidats/es a la borsa de treball creada dins les bases de la 
convocatòria. 
De tot el qual en dono fe com a Secretari del Tribunal Qualificador estenent aquesta 
Acta en el dia d’avui, que signen conjuntament amb mi la resta de membres de 
l’òrgan de selecció, en prova de conformitat amb el seu contingut. 
 
Roser Pla Coma,                 Lluís Solé Díez, 
 
 
 
 
Cristina Cano Fiter,                 Mireia Claramunt Humet, 

Nom Aspirant DNI Formació (màx 3p) Exp. Prof. (màx 5p) Altres mèrits (màx. Total

MARC GARCÍA SABATÉ ****669** 1,9 0,13 0,45 2,48

RUBÉN RAMIRO RUBAL ****094** 1,75 0 0 1,75

ORIOL CIURANS ROCA ****542** 1 0,19 0 1,19

Nom Aspirant DNI Prova teòrico-pràctica Mèrits Total

MARC GARCÍA SABATÉ ****669** 20,75 2,48 23,23

RUBÉN RAMIRO RUBAL ****094** 17,38 1,75 19,13

ORIOL CIURANS ROCA ****542** 13,33 1,19 14,52
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