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Àrea: Secretaria. Recursos humans 
Expedient núm.: 355/2022 
Procediment: Procés selectiu TAG d’Intervenció. Resultats proves teòrica i pràctica, valoració 
de mèrits i proposta de nomenament.  
 
ACTA CONSTITUCIÓ TRIBUNAL, RESULTATS PROVES TEÒRICA I PRÀCTICA, 
VALORACIÓ DE MÈRITS I PROPOSTA DE NOMENAMENT 
 
Moià, 28 de març de 2022 
 
El divendres 25 de març estava prevista la prova de català per a l’aspirant que no havia 
acreditat el nivell de català. L’aspirant, amb registre d’entrada 2022-E-RE-330, no es va 
presentar, per la qual cosa queda exclòs del procés selectiu. 

  
A les 08.30 hores es reuneixen a l’Ajuntament de Moià els membres del Tribunal Qualificador 
del procediment selectiu d’un/a tècnic/a d’administració general de l’àrea d’Intervenció, per tal 
de realitzar les proves teòrica i pràctica, així com la valoració de mèrits. El Tribunal 
Qualificador resta compost com segueix: 
 

• President: Sr. Josep Abella Albiñana, interventor de l’Ajuntament de Moià. 

• Vocals:  

o Sr. Joaquim Rosell López, secretari de l’Ajuntament de Moià. 

o Sra. Maria Mercè Marmi Espelt, designada per l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya. 

• Secretària: Sra. Maria dels Àngels Aspa Pérez, TAG de Secretaria de l’Ajuntament de 
Moià, amb veu i sense vot. 

 
El president del Tribunal Qualificador, el Sr. Josep Abella Albiñana, assisteix a aquesta sessió 
de forma telemàtica. Es connecta de forma telemàtica per a la constitució del Tribunal 
Qualificador i a partir de les 11.05 hores per tal de procedir a la correcció de les proves i a la 
valoració de mèrits. 
 
A les 09.00 hores, a l’edifici de Can Carner, un cop constituït el Tribunal, i seguint les bases 
específiques que regeixen la convocatòria, publicades al BOPB en data 24 de febrer de 2022, 
es procedeix a recollir les signatures dels assistents a les proves, com també les declaracions 
responsables signades de les mesures sanitàries i higièniques per la Covid-19. 
 
A les 09.05 hores, comença la celebració de les proves teòrica i pràctica. La prova teòrica 
consisteix a respondre per escrit un qüestionari de 30 preguntes amb quatres respostes 
possibles relacionat amb el contingut del temari que s’indica a l’annex I de les bases. La prova 
pràctica consisteix en la resolució d’un supòsit pràctic a escollir entre els dos proposats pel 
Tribunal, referent a les funcions pròpies de la plaça. Es poden emprar màquines calculadores. 
 
La qualificació de la part teòrica és de 30 punts i de la part pràctica, de 40 punts. Per aprovar, 
és necessari obtenir una qualificació mínima de 35 punts entre les dues proves. 
 
A les 11.05 hores, es procedeix a la correcció de les proves i, seguidament, a la valoració de 
mèrits.  
 
Un cop corregides les proves teòrica i pràctica, el Tribunal atribueix les puntuacions següents:  
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Els resultats de la valoració de mèrits de les persones que han superat favorablement la fase 
d’oposició són els següents:. 
 

 

 
La classificació definitiva un cop realitzades les fases d’oposició i concurs és la següent: 
 

 
 
A les 12.45 hores es dona per finalitzada la sessió i es disposa la seva publicació a la web 
municipal i al tauler d’anuncis, proposant el nomenament com a funcionària interina de 
l’aspirant Sandra Del Rio Simon, com a tècnica d’administració general de l’àrea d’Intervenció, 
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.  

 
 
Josep Abella Albiñana    Joaquim Rosell López 
 
 

 
 

 
 
M. Mercè Marmi Espelt    M. Àngels Aspa Pérez 

Nom Aspirant
Puntuació 

prova teòrica

Puntuació prova 

pràctica
Total

2022-E-RE-234 NP NP NP

2022-E-RE-331 NP NP NP

2022-E-RE-329 NP NP NP

DEL RIO SIMON, SANDRA 22,44 36,00 58,44

JANE ROMÁN, DARIO 18,28 34,00 52,28

HERNÁNDEZ VIDAL, MIQUEL 17,44 30,00 47,44

2022-E-RE-267 18,20 16,45 34,65

2022-E-RE-304 17,36 14,85 32,21

Nom aspirant Exp. prof. (20) Formació (5) Titulacions (3) ACTIC (1) Altres (1) Total mèrits

DEL RIO SIMON, SANDRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JANE ROMÁN, DARIO 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60

HERNÁNDEZ VIDAL, MIQUEL 1,40 1,00 1,50 0,75 0,00 4,65

Nom aspirant Fase oposició Fase concurs
Resultats 

finals

DEL RIO SIMON, SANDRA 58,44 0,00 58,44

JANE ROMÁN, DARIO 52,28 0,60 52,88

HERNÁNDEZ VIDAL, MIQUEL 47,44 4,65 52,09
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