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Àrea: Secretaria. Recursos Humans
Expedient núm.: 1780/2022
Procediment: Procés selectiu tècnic/a auxiliar de dansa. Resultat prova pràctica i valoració
de mèrits. Proposta de nomenament.
Moià, 31 d’agost de 2022
A les 13.15 hores es reuneixen a l’Ajuntament de Moià els membres del Tribunal Qualificador
del procediment selectiu d’un/a tècnic/a auxiliar de dansa, per tal de realitzar la valoració de
mèrits. El Tribunal Qualificador resta compost com segueix:
•
•

President: Sr. Joaquim Rosell López de l’Ajuntament de Moià.
Vocals:
o Sra. Montserrat Munné Reig, de l’Ajuntament de Moià.
o Sra. Roser Pla Coma, de l’Ajuntament de Moià.

La Sra. Roser Pla Coma actua com a secretària del Tribunal.

DNI
****1850**

A les 13.45 hores el Tribunal Qualificador es dirigeix a l’Escola de Dansa per valorar la prova
pràctica. En aquesta prova, el Tribunal Qualificador compta amb l’assessorament de la
Directora de l’Escola de Dansa, la Sra. Maria Teresa Guerrero Gómez.
A les 14.00 hores dona inici la prova pràctica, consistent en la simulació d’una classe de
l’Escola de Dansa amb alumnes de la mateixa escola, en què l’aspirant haurà de crear una
rutina, ensenyar-la als alumnes i procedir a la correcció de passos i postures, entre altres
elements. El Tribunal Qualificador, un cop valorada la prova, atribueix la puntuació següent:
DNI
****1850**
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Total mèrits
0,00

Prova pràctica
9,00

A les 14.30 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 funcionari interí de l’aspirant
***1850** com a tècnic auxiliar de dansa, amb les dues condicions següents prèvies al
nomenament:
- L’aspirant ha de presentar el títol requerit a les bases de la convocatòria: Tècnic/a
Professional de Dansa, especialitat en dansa clàssica.
- L’aspirant ha de presentar la documentació conforme posseeix el nivell C1 de català
(en cas contrari, ha de superar la prova prevista per al dia 8 de setembre a les 09.00
hores).
L’aspirant té un termini de 10 dies per presentar la documentació requerida. Un cop ho hagi
fet, es podrà procedir al seu nomenament.
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El resultat de la valoració de mèrits de l’aspirant és el següent:

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.

Montserrat Munné Reig
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