Ajuntament de Moià

Departament: Recursos Humans
Identificació: Llista d’admesos i exclosos i designació de la Comissió de Valoració per a la
provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a Superior en Administració General mitjançant concurs
de mèrits i capacitats
Expedient: 1079/2021
DECRET D’ALCALDIA
ANTECEDENTS DE FET

2. Les bases de la convocatòria es publiquen al BOPB el 19 d’octubre de 2021. El 22 d’octubre
de 2021 es publica al BOPB anunci amb esmena d’errada material. L’anunci de la
convocatòria i de l’esmena es publica al DOGC el 27 d’octubre de 2021, per la qual cosa, el
termini de presentació de sol·licituds de participació finalitza el 18 de novembre de de 2021.

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. Articles 112 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals.
III. Article 20 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.
III. 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.
IV. Articles 61 i següents del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de determinats legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública.
V. Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de
llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.
VI. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
VII. 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 d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per
l’accés a un lloc de treball de Tècnic/a Superior en Administració General.
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)
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FONAMENTS DE DRET

Número: 2021-0992 Data: 22/11/2021

1. Per Decret d’Alcaldia número 844/2021, de data 15 d’octubre de 2021, s’aproven les bases
del concurs de mèrits i capacitats 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.
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Nom Aspirant
ASPA PÉREZ, MARIA DELS ÀNGELS

DNI

Català

****903**

EXEMPTA

ASPIRANTS EXCLOSOS, amb indicació del motiu de l’exclusió:
No n’hi ha cap.

•

•
•

President: Sra. Montse Viladrich Homs, TAG de l’Ajuntament de Moià, com a
presidenta titular, i Sr. Josep Abella Albiñana, Interventor General de la Diputació de
Barcelona, com a president suplent.
Vocals:
o Sr. Francisco de Asís Serras Ortuño, Secretari de l’Ajuntament de Moià, com a
primer vocal titular, i Jaume Miró Herms, Secretari de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, com a primer vocal suplent.
o Sra. Bàrbara Minoves Corominas, com a segona vocal titular, i Sra. Trinitat
Capdevila Fígols, com a segona vocal suplent, designades per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Secretari: Sra. Roser Pla Coma, com a secretària titular, i Sra. Pilar Valldeoriola
Sánchez, com a secretària suplent, totes dues funcionàries de l’Ajuntament de Moià,
que actuaran amb dret a veu i sense vot.
Observador: Sr. Lluís Clopés Solà, amb veu i sense vot, com a observador designat
conjuntament pels Delegats del Personal Funcionari i Laboral de l’Ajuntament de Moià.
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•

DECRET

Segon. Designar com a membres de la Comissió de Valoració que ha de dur a terme la
valoració de mèrits i capacitats a:

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

Moià, a la data de la firma electrònica
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,
Francisco de Asís Serras Ortuño
Secretari
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Tercer. Fixar el dia 24 de novembre de 2021 a les 13.30 hores, a l’Ajuntament de Moià, per
a la constitució de la Comissió de Valoració i la realització de la valoració de mèrits i capacitats.

