Ajuntament de Moià

Departament: Recursos Humans
Identificació: Llista provisional d’admesos i exclosos, designació dels membres del Tribunal
Qualificador i data d’inici de les proves d’accés al programa temporal de Treballador/a Social.
Expedient: 191/2021
DECRET D’ALCALDIA
ANTECEDENTS DE FET

2. L’anunci de la convocatòria es publica al BOP de 25 de febrer de 2021, per la qual cosa, el
termini de presentació de sol·licituds de participació finalitza el 8 de març de 2021.

I. Article 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret
214/1990, de 30 de juliol.
II. Article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.
III. Article 10.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, text refós de la Llei de l’estatut bàsic de
l’empleat públic.
IV. 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, quant a la competència de l’Alcalde per dictar
la resolució.
V. Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 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”.
VI. Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els
programes mínims als quals s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels funcionaris
d’Administració local.
PART RESOLUTIVA
Per tant, en exercici de les competències que tinc atribuïdes per la legislació de règim local
vigent, resolc:
Primer. Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés
selectiu per l’accés a un lloc de treball de Treballador/a Social.
ASPIRANTS ADMESOS, amb indicació de l’acreditació o no del nivell de català requerit:
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Dionís Guiteras i Rubio (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 15/03/2021
HASH: 070a14604c89c836841c4cd7916ff405

FONAMENTS DE DRET

Número: 2021-0189 Data: 15/03/2021

1. Per Decret d’Alcaldia número 0115/2021, de data 18 de febrer de 2021, s’aproven les bases
del procediment selectiu pel programa temporal de Treballador/a Social: “Suport al
departament de Serveis Socials per atendre el volum de demandes ocasionades per la
COVID19”.
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Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
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Ajuntament de Moià

BAQUEDANO GIL, SARA PILAR
BORRELLAS MENDOZA, LAURA
CALABUIG MORENO, ALBA
HURTADO PLATA, YAIZA
ORIOL CORDERO, CRISTINA
PERRAMON LLUSSÀ, NÚRIA
REIG ORTEGA, NÚRIA
SOTO MADRID, M. ALBA

DNI

Català

****572**

Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt

****370**
****151**
****466**
****680**
****255**
****502**
****207**

Totes les aspirants han acreditat el nivell de català exigit a les bases, pel la qual cosa no caldrà
fer cap prova.
ASPIRANTS EXCLOSOS, amb indicació del motiu de l’exclusió provisional:

Segon. Oferir als interessats un termini de tres dies hàbils per a esmenes o reclamacions. Les
al·legacions seran resoltes en el termini de cinc dies, transcorreguts els quals sense haver-se
dictat resolució, hauran d’entendre’s desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista
d’aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.
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 Sr. Lluís Solé Díez, Interventor de l’Ajuntament de Moià, com a
president suplent.
• Vocals:
o Sra. Cristina Arias Figuls, Treballadora Social de l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages, com a primera vocal titular i Sra. Mireia Claramunt Humet, Tècnica
Mitjana de l’Àrea de Servei a les Persones de l’Ajuntament de Moià, com a
primera vocal suplent.
o Sra. Susanna Casas Bou com a segona vocal titular i Sra. Marta Guiteras Plans
com a segona vocal suplent, designades per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
• Secretari: la secretaria recaurà sobre la primera vocal.
• Observador: Sr. Lluís Clopés Solà, amb veu però sense vot, com a observador
designat conjuntament pels Delegats del Personal Funcionari i Laboral de l’Ajuntament
de Moià.
Quart. Fixar el dia 22 de març de 2021 a les 9.30 hores, a l’Ajuntament, per a la constitució
del Tribunal Qualificador.
Cinquè. Convocar els 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:
Data: Dilluns 22 de març de 2021
Hora: 10.00 h
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No n’hi ha cap.
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Telèfon: 93 830 00 00
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Lloc: Can Carner (Carrer Joies 11-13)
Prova:
Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria per a tots els aspirants, i consistirà en resoldre un
cas pràctic que plantejarà el tribunal immediatament abans del començament de l’exercici,
relatiu a les funcions, les atribucions i les comeses pròpies de la plaça objecte de la
convocatòria incloses en el temari, quedant a judici del tribunal el seu contingut,
característiques i forma de realització.
El termini per a la resolució del cas serà com a màxim de dues hores.
Es valorarà la claredat de la resposta i el coneixement del tema. La valoració d’aquest exercici
serà de 0 a 10 punts, i per superar la prova caldrà obtenir un 5.

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

Novè. 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.
Desè. Els presents acords són susceptibles dels recursos que s’especifiquen a les bases de
la convocatòria.

DECRET

Vuitè. S’enviarà per correu electrònic als aspirants admesos, prèviament al dia de celebració
de la prova, el protocol de mesures i recomanacions preventives contra la Covid-19 que han
de seguir els participants en els processos selectius de l’Ajuntament de Moià.

Número: 2021-0189 Data: 15/03/2021

Sisè. Els membres del Tribunal es reuniran el mateix dilluns 22 de març de 2021 per tal de
procedir a la valoració de mèrits dels aspirants que hagin obtingut mínim un 5 a la prova
pràctica.

La data vàlida d’aquest document és la data de signatura del titular de l’òrgan d’Alcaldia-Presidència
que consta al marge esquerre.

Dionís Guiteras i Rubio
L’alcalde

En dono fe,
Joan Manso Bosoms
Secretari

Foli 3 de 3

Codi Validació: 56KRE7GXL3NDLAKZ3AKFPS3FP | Verificació: https://moia.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

Moià, a la data de la firma electrònica

