DECRET D’ALCALDIA
ANTECEDENTS DE FET

2. Les bases de la convocatòria es publiquen al BOP el 24 de maig de 2022 i l’anunci de la
convocatòria es publica al DOGC el 31 de maig de 2022, per la qual cosa el termini de
presentació de sol·licituds de participació finalitza el 30 de juny de 2022.

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 legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’estatut dels treballadors.
VII. 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.
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 provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés
selectiu per l’accés a una plaça de peó polivalent.
ASPIRANTS ADMESOS, amb indicació de l’acreditació o no del nivell de català requerit:
Nom aspirant

Català

CATALINA SUBIRANA, JORDI

No exempt

FORTE HERVADA, SILVANA

No exempt

QUINTANO CEBRIAN, EZEQUIEL No exempt
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1. Per Decret d’Alcaldia número 428/2022, de data 18 de maig de 2022, s’aproven les bases
del procediment selectiu per cobrir una plaça de peó polivalent, grup de classificació AP, de
la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Moià i crear una borsa de treball.
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Àrea: Secretaria. Recursos Humans
Expedient núm.: 1056/2022
Procediment: Llista provisional d’admesos i exclosos i designació dels membres del Tribunal
Qualificador del procés selectiu d’una plaça de peó polivalent i creació d’una borsa de treball.

DEVESA PAREJA, DAVID
RIERA SURROCA, JOSEP

No exempt
Exempt

RECOLONS MARIOL, JORDI

No exempt

DURAN ALCALÁ, LLORENÇ

No exempt

Els aspirants que no hagin acreditat el nivell de català hauran d’aportar la documentació abans
del dia de la prova o realitzar la prova corresponent:

ASPIRANTS EXCLOSOS, amb indicació del motiu de l’exclusió provisional:
Registre
entrada
2022-E-RC-1596

No acredita titulació homologada

2002-E-RE-909

No acredita titulació homologada

Segon. Oferir als interessats un termini de deu dies hàbils per a esmenes de documentació i
possibles reclamacions possibles que hagin motivat l’exclusió, des del dia següent en què es
publiqui el llistat d’admesos i exclosos al web municipal i al tauler d’anuncis. Les al·legacions
seran resoltes en el termini màxim d’un mes des de la finalització del termini per presentarles, transcorregut el qual sense que s’hagi dictat resolució, s’entendran desestimades. En cas
que no se’n presentin, s’entendrà elevada a definitiva la llista provisional.
Tercer. Designar com a membres del Tribunal Qualificador que ha de jutjar les corresponents
proves a:
 Presidència: Sra. M. Àngels Aspa Pérez com a presidenta titular, i Sra. Montserrat
Munné Reig de l’Ajuntament de Moià, com a presidenta suplent, de l’Ajuntament de
Moià.
 Vocals:
o Sr. Albert Casas Crusat com a primer vocal titular, i Sra. Lucia Liébanes Chica
com a primera vocal suplent, de l’Ajuntament de Moià.
o Sra. Maria Àngels Herraiz Fumanal, com a segona vocal titular, i Sra. Rosa M.
Moratonas Ponsa, com a segona vocal suplent, designades per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
o Sra. Pilar Valldeoriola Sánchez com a tercera vocal titular, i Sra. Antònia Romeu
Almató com a tercera vocal suplent, de l’Ajuntament de Moià.
 Secretari/ària: Sr. Lluís Clopés Solà com a secretari titular, i Sra. Cristina Cabeza Janer
com a secretària suplent, de l’Ajuntament de Moià.
Quart. Fixar el dilluns dia 25 de juliol de 2022 a les 8.30 hores, a l’Ajuntament de Moià (Pl.
Sant Sebastià, núm. 1), per a la constitució del Tribunal Qualificador.
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Catalina Subirana, Jordi
Forte Hervada, Silvana
Ezequiel Quintano Cebrian
David Devesa Pareja
Jordi Recolons Mariol
Llorenç Duran Alcalà
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Cinquè. Convocar els aspirants declarats admesos per a la celebració de la prova d’aptitud
d’acord amb la data, l’hora i el lloc que s’indiquen a continuació:
Data: Dilluns 25 de juliol de 2022
Hora: 09.00 h
Lloc: Ajuntament de Moià (Sala de Plens – Plaça Sant Sebastià, 1 Moià)
Prova d’aptitud
El Tribunal Qualificador proposarà una prova d’aptitud directament relacionada amb les
funcions pròpies descrites a la BASE 2 i al temari que figura com a Annex I a les bases de la
convocatòria, que constarà de dues parts:
Test amb preguntes multiresposta per valorar els coneixements de l’aspirant.
Prova pràctica per valorar la destresa, la correcció i l’adequació de la solució adoptada.

Aquesta prova tindrà una durada que serà fixada pel Tribunal Qualificador segons les
necessitats.

Sisè. La no presentació dels aspirants en el dia assenyalat determinarà l’exclusió del procés
selectiu.
Setè. Fixar el dia 27 de juliol de 2022 a les 9.00 hores, a l’Ajuntament, per a la realització
de la prova de català per a aquells aspirants que hagin superat la fase d’oposició i no hagin
pogut acreditar el nivell requerit abans de la prova.

DECRET

La puntuació de la prova d’aptitud serà de 0 a 20 punts i seran eliminats aquells aspirants que
no obtinguin un mínim de 10 punts.
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Novè. 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,
Joaquim Rosell López
Secretari
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Vuitè. 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.

