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ACTA CONSTITUCIÓ TRIBUNAL I RESULTATS PROVES APTITUD 
 
Àrea: Secretaria. Recursos humans 
Expedient núm.: 2236/2021 
Procediment: Procés selectiu director/a Escola Bressol. Resultats proves d’aptitud.  
 
Moià, 28 de gener de 2022 

  
A les 08.30 hores es reuneixen a Can Carner els membres del Tribunal Qualificador del 
procediment selectiu d’un/a Director/a d’Escola Bressol, a l’objecte de la seva constitució i la 
preparació de les proves d’aptitud de la fase d’oposició. El Tribunal Qualificador resta compost 
com segueix: 
 

• Presidenta: Sra. M. Àngels Aspa Pérez, Secretària accidental de l’Ajuntament de 
Moià. 

• Primera vocal: Sra. Esther Valls Gallinat, designada per l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya. 

• Segona vocal: Sra. Mireia Claramunt Humet, Tècnica de Cultura, Esports i Joventut 
de l’Ajuntament de Moià, la qual actua com a secretària. 

 

També forma part del Tribunal la Sra. M. Carme Cura Tò, directora de la Llar d’infants de Sant 
Fruitós de Bages, amb veu però sense vot, en qualitat de tècnica especialista. 
 
A les 08.50 hores, un cop constituït el Tribunal, i seguint les bases específiques que regeixen 
la convocatòria, publicades al BOPB en data 22 de novembre de 2021, es procedeix a recollir 
les signatures de les assistents a les proves, com també les declaracions responsables 
signades de les mesures sanitàries i higièniques per la Covid-19. 
 
A les 09.00 hores comença la 1a prova d’aptitud (prova teòrica), que consisteix en el breu 
desenvolupament per escrit de 4 preguntes teòriques a triar de les 5 proposades pel Tribunal 
(annex I i annex II de les bases de la convocatòria). 
 
La prova és qualificada fins a un màxim de 45 punts. Per superar aquesta prova caldrà obtenir 
una puntuació mínima de 22,5 punts.. 
 
Un cop corregida la 1a prova d’aptitud (prova teòrica), el Tribunal atribueix les puntuacions 
següents: 
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A continuació, comença la 2a prova d’aptitud (prova pràctica), que consisteix en la resolució 
escrita d’un supòsit pràctic a triar d’entre dos, que permeti acreditar l’aptitud, competència, 
domini tècnic i capacitat de desenvolupament de la funció pròpia del cos o escala o categoria 
al qual es vol accedir, en un temps no superior a 2 hores.  
 
La prova és qualificada fins a un màxim de 45 punts. Per superar aquesta prova caldrà obtenir 
una puntuació mínima de 22,5 punts.  
 
Un cop corregida la 2a prova d’aptitud (prova pràctica), el Tribunal atribueix les puntuacions 
següents: 
 

 
       
Les persones aspirants disposen d’un termini de 2 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació d’aquesta acta per sol·licitar la revisió de les proves. 
 
Les persones aspirants que han superat favorablement la fase d’oposició disposen de 10 
dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta acta per al·legar i presentar 
la documentació acreditativa dels mèrits valorables que considerin d’acord amb el detall 
indicat a la base VUITENA per a la fase de concurs, a fi i efecte que puguin ser valorats pel 
Tribunal.   
 
Els mèrits es valoraran, d’acord amb l’article 26 del Decret 233/2002, amb referència a la 
data de tancament del termini de presentació de les instàncies per participar en el 
procés selectiu. 
 
 

DNI Resultat 1a prova aptitud

53866487G 19,75

49185992D 22,5

77748270J 23,72

43563745C 23,25

77742677D 25,7

77742036N 22,5

47818355K 20,5

39375049S 11,5

77742602A 21

39389527A No presentada

DNI Resultat 2a prova aptitud Total

49185992D 23 45,5

77748270J 40 63,72

43563745C 40 63,25

77742677D 32 57,7

77742036N 35 57,5
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El Tribunal únicament valorarà els mèrits de les aspirants que hagin superat la fase d’oposició. 
 
A les 14.30 h es dona per finalitzada la sessió i es disposa la seva publicació al web municipal 
i al tauler d’anuncis, de tot el qual en dono fe com a Secretària del Tribunal Qualificador i 
estenc aquesta acta que signen conjuntament amb mi la resta dels membres, en prova de 
conformitat amb el seu contingut.  
  
 
 
M. Àngels Aspa Pérez    Esther Valls Gallinat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Carme Cura Tò     Mireia Claramunt Humet 
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