Ajuntament de Moià

Departament: Recursos Humans
Identificació: Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, modificació dels membres del
Tribunal Qualificador i modificació de la data d’inici de les proves del procés selectiu d’una
plaça de Tècnic/a superior en administració general i creació d’una borsa de treball.
Expedient: 540/2021
DECRET D’ALCALDIA
ANTECEDENTS DE FET

3. Per Decret d’Alcaldia número 386/2021, de data 10 de maig de 2021, s’aprova la llista
provisional d’admesos i exclosos, es designa els membres del tribunal qualificador que ha de
jutjar les proves i s’ofereix als interessats un termini de deu dies hàbils per a esmenes o
reclamacions, que finalitza el 26 de maig de 2021.
4. En data 22 de maig de 2021, mitjançant registre d’entrada número 1680/2021, l’aspirant
amb identificació ****186**, presenta escrit mitjançant el qual demana l’admissió al procés,
però presentant la mateixa documentació que havia aportat amb la instància de sol·licitud de
participació al procés. A causa que no queda acreditada de forma correcta l’homologació del
títol, queda exclòs/a del procés selectiu.
5. Amb data 27 de maig de 2021 es publica anunci informant que, ateses causes
sobrevingudes que dificulten la preparació de la prova i constitució del Tribunal en la data
prevista (31 de maig de 2021), el Tribunal decideix ajornar la data de les proves al 3 de juny
de 2021. S’informa de la nova data per telèfon a totes les persones aspirants admeses.
FONAMENTS DE DRET
I. 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.
II. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals.
III. Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública.
IV. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
V. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
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.
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L'Alcalde
Data Signatura: 02/06/2021
HASH: 070a14604c89c836841c4cd7916ff405

2. Les bases de la convocatòria es publiquen al BOP el 29 de març de 2021 i l’anunci de la
convocatòria es publica al DOGC el 7 d’abril de 2021, per la qual cosa, el termini de
presentació de sol·licituds de participació finalitza el 5 de maig de 2021.

Número: 2021-0456 Data: 02/06/2021

1. Per Decret d’Alcaldia número 211/2021, de data 19 de març de 2021, s’aproven les bases
del procediment selectiu per cobrir una plaça de Tècnic/a Superior en Administració General,
de grup de classificació A1, de la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament
de Moià i la creació d’una borsa de treball.
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Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

VII. Bases convocatòria del procés selectiu de Tècnic en Administració General, aprovades
per Decret d’Alcaldia número 211/2021, de data 19 de març de 2021.
VIII. I legislació concordant i complementària
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 definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés
selectiu per l’accés a un lloc de treball de Tècnic/a Superior en Administració General.

Prova de català

BAÑÓ VALLALTA, ARNAU

****198**

EXEMPT

COLL ALOU, JUDIT

****473**

EXEMPTA

FERRERA FONT, ANNA

****162**

EXEMPTA

JORDANA LUNA, LAIA

****868**

EXEMPTA

JUANOLA AGUSTI, JOSEP

****224**

EXEMPT

MARTIN CABEZA, JOSE

****500**

EXEMPT

Totes les persones aspirants admeses han acreditat el nivell de català, pel que no caldrà fer
la prova corresponent.
ASPIRANTS EXCLOSOS, amb indicació del motiu de l’exclusió:
1: No aporta model d'instància normalitzat (annex IV)
2: No aporta declaració jurada (annex III)
3: No acredita pagament dels drets d'examen ni situació d'atur
4: No aporta certificat d'antecedents penals o declaració jurada autoritzant a comprovar
veracitat
5: No aporta homologació del títol
Nom aspirant

DNI

Motiu d'exclusió

****119**
****186**

1, 2, 3, 4
5

****869**

3

Segon. Modificar la designació dels membres del Tribunal que ha de jutjar les corresponents
proves, en els següents termes:
a) Deixar sense efectes el nomenament del Sr. Esteve Albàs Caminal, com a primer vocal
titular, i de la Sra. Dolors Balcells Palou, com a primera vocal suplent, designats per
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, efectuats per Decret d’Alcaldia número
386/2021, de 10 de maig de 2021.
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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

Nomenar la Sra. Carme Alberich Farras, com a primera vocal titular, i la Sra. Bàrbara
Minoves Corominas, com a primera vocal suplent, designades per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
b) Deixar sense efectes el nomenament del Sr. Joan Manso Bosoms, Secretari de
l’Ajuntament de Moià, com a segon vocal titular, i de la Sra. Montserrat Viladrich Homs,
Tècnica Superior en Administració General de l’Ajuntament de Moià, com a segona
vocal suplent.
Nomenar la Sra. Montserrat Viladrich Homs, Tècnica Superior en Administració
General de l’Ajuntament de Moià, com a segona vocal titular, i la Sra. Montserrat
Arnedo Gómez, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló,
com a segona vocal suplent.

Quart. Convocar els aspirants declarats admesos per a la celebració de la 1a prova d’aptitud
(prova tipus test) d’acord amb la data, l’hora i el lloc que s’indiquen a continuació:

Prova tipus test: prova obligatòria i eliminatòria que consisteix en un qüestionari tipus test de
40 preguntes, amb quatre respostes alternatives, sobre el temari general annexat a les bases
(Annex I). Cada resposta correcta sumarà 1 punt. Cada resposta incorrecta restarà 0,25 punts.
La prova serà qualificada fins a un màxim de 30 punts. Per superar aquesta prova caldrà
obtenir una puntuació mínima de 15 punts.

DECRET

Data: Dijous 3 de juny de 2021
Hora: 09.00 – 10.00 h
Lloc: Can Carner (Carrer Joies 11-13)

Número: 2021-0456 Data: 02/06/2021

Tercer. Convocar el tribunal qualificador el dia 3 de juny de 2021 a les 08.30 hores a
l’Ajuntament de Moià per a la seva constitució.

Data: Dijous 3 de juny de 2021
Hora: 11.00 – 12.00 h
Lloc: Can Carner (Carrer Joies 11-13)
Prova teòrica: prova obligatòria i eliminatòria consistent en el breu desenvolupament per escrit
de 4 preguntes teòriques a triar de les 5 proposades pel tribunal (Annex II).
La prova serà qualificada fins a un màxim de 30 punts. Per superar aquesta prova caldrà
obtenir una puntuació mínima de 15 punts.
Sisè. Convocar els aspirants que hagin superat la 2a prova d’aptitud teòrica per a la celebració
de la 3a prova d’aptitud (prova pràctica) d’acord amb la data, l’hora i el lloc que s’indiquen a
continuació:
Data: Dijous 3 de juny de 2021
Hora: 13.00 – 14.00 h
Lloc: Can Carner (Carrer Joies 11-13)

Foli 3 de 4

Codi Validació: 4ZZ9H4ETDCKQTZSCY74Q5QTJJ | Verificació: https://moia.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4

Cinquè. Convocar els aspirants que hagin superat la 1a prova d’aptitud tipus test per a la
celebració de la 2a prova d’aptitud (prova teòrica) d’acord amb la data, l’hora i el lloc que
s’indiquen a continuació:

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

Prova pràctica: prova obligatòria i eliminatòria consistent en el desenvolupament, per escrit,
d’un supòsit pràctic proposat pel Tribunal.
La prova serà qualificada fins a un màxim de 30 punts. Per superar aquesta prova caldrà
obtenir una puntuació mínima de 15 punts. Es valoraran favorablement entre d’altres aspectes
a considerar pel tribunal, la correcció en les respostes, la profunditat en el coneixement de la
matèria, la sistemàtica, la claredat i la capacitat d’anàlisi.
Per a la realització d’aquesta prova, les persones aspirants podran disposar dels textos legals
no comentats, que considerin més oportuns, que hauran d’aportar elles mateixes, el dia de la
prova.

Vuitè. S’enviarà per correu electrònic a les persones aspirants admeses, prèviament al dia de
celebració de la prova, el protocol de mesures i recomanacions preventives contra la Covid19 que han de seguir els participants en els processos selectius de l’Ajuntament de Moià.

Desè. Publicar els presents acords al tauler d’anuncis de la corporació i a la web municipal
www.moia.cat.
Onzè. Els presents acords són susceptibles dels recursos que s’especifiquen a les bases de
la convocatòria.

DECRET

Novè. Comunicar la present resolució als membres del tribunal i als representants legals dels
treballadors.

Número: 2021-0456 Data: 02/06/2021

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

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,
Lluís Clopés Solà
El secretari accidental
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Moià, a la data de la firma electrònica

