DECRET D’ALCALDIA
ANTECEDENTS DE FET

2. L’anunci de la convocatòria es publica al BOP de 29 de juliol de 2022, per la qual cosa el
termini de presentació de sol·licituds de participació finalitza el 8 d’agost de 2022.

I. Article 10.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, text refós de la Llei de l’estatut bàsic de
l’empleat públic.
II. Article 53.1.u) del 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, pel que fa a la competència de l’Alcalde per
dictar la resolució.
III. Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2022,
apartat Quatre de l’article 20 “No se podrá proceder a la contratación de personal temporal,
así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos
excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.”
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1. Per Decret d’Alcaldia número 747/2022, de data 27 de juliol de 2022, s’aproven les bases
del procediment selectiu pel programa temporal de Tècnic/a Auxiliar de Dansa “Suport a
l’escola municipal de dansa – dansa clàssica”.

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 a l’accés a un lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar de Dansa.
ASPIRANTS ADMESOS, amb indicació de l’acreditació o no del nivell de català requerit:

DNI aspirant
***1850**

Català
No exempt/a

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:

***1850**
ASPIRANTS EXCLOSOS, amb indicació del motiu de l’exclusió provisional:
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Àrea: Secretaria. Recursos Humans
Expedient núm.: 1780/2022
Procediment: Llista provisional d’admesos i exclosos, designació dels membres del Tribunal
Qualificador i fixació data prova del procés selectiu per al nomenament interí per programa
d’un/a tècnic/a auxiliar de dansa.

No n’hi ha cap.

El Tribunal Qualificador comptarà amb l’assessorament de la Directora de l’Escola de Dansa,
la Sra. Maria Teresa Guerrero Gómez.
Quart. Fixar el dimecres dia 31 d’agost de 2022 a les 13.15 hores, a l’Ajuntament de Moià
(Pl. Sant Sebastià, núm. 1) per a la constitució del Tribunal Qualificador i la valoració de mèrits.
Cinquè. Convocar l’aspirant declarat admès per a la celebració de la prova pràctica d’acord
amb la data, l’hora i el lloc que s’indiquen a continuació:
Data: Dimecres 31 d’agost de 2022
Hora: 14.00 h
Lloc: Escola de Dansa (c. Feliu Comadran, s/n)
Prova pràctica. Puntuació màxima 10 punts.
Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria per a tots els aspirants, i consistirà en la realització
d’una pràctica que plantejarà el Tribunal Qualificador immediatament abans del començament
de l’exercici, relatiu a les funcions, atribucions i comeses pròpies de la plaça objecte de la
convocatòria, quedant a judici del Tribunal Qualificador el seu contingut, característiques i
forma de realització.
El termini per a la resolució del cas serà com a màxim de dues hores.
Es valorarà la claredat de la resposta i el coneixement del tema. La valoració d’aquest exercici
serà de 0 a 10 punts, i per superar la prova caldrà obtenir un 5.
Sisè. La no presentació dels aspirants en el dia assenyalat determinarà l’exclusió del procés
selectiu.
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Tercer. Designar com a membres del Tribunal Qualificador que ha de jutjar les corresponents
proves a:
• Presidència: Sr. Joaquim Rosell López com a president titular, i Sra. Montserrat
Viladrich Homs, com a presidenta suplent, de l’Ajuntament de Moià.
• Vocalies:
o Sra. Montserrat Munné Reig, com a primera vocal titular, i Sra. M. Àngels Aspa
Pérez, com a primera vocal suplent, de l’Ajuntament de Moià.
o Sra. Roser Pla Coma, com a segona vocal titular, i Sra. Mireia Claramunt Humet,
com a segona vocal suplent, de l’Ajuntament de Moià.

Número: 2022-0789 Data: 12/08/2022

Segon. Oferir als interessats un termini de tres dies hàbils per a esmenes o reclamacions, 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 de cinc dies hàbils, transcorreguts els
quals sense haver-se dictat resolució, hauran d’entendre’s desestimades i es considerarà
elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la

Setè. 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.
Vuitè. 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.
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En dono fe,
M. Àngels Aspa Pérez
Secretària accidental
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