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Àrea: Secretaria. Recursos Humans 
Expedient núm.: 1144/2022 
Procediment: Procés selectiu de dues places d’auxiliar administratiu/va i creació d’una borsa 
de treball. Resultats valoració mèrits. Resultats finals.  
 
 
Moià, 3 d’octubre de 2022 

  
A les 10.00 hores es reuneixen a l’Ajuntament de Moià els membres del Tribunal Qualificador 
del procés selectiu de dues places d’auxiliar administratiu/va i creació de borsa de treball, a 
l’objecte de realitzar la valoració de mèrits. El Tribunal Qualificador resta composat com 
segueix: 
 

• President: Sr. Joaquim Rosell López, Secretari de l’Ajuntament de Moià 

• Vocals:  
o Sra. Cristina Cabeza Janer, funcionària de l’Ajuntament de Moià 
o Sr. Òscar López Morcillo, designat per l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya 
o Lluís Clopés Solà, funcionari de l’Ajuntament de Moià 

• Secretària: Sra. Roser Pla Coma, funcionària de l’Ajuntament de Moià 
 

Els resultats de la valoració de mèrits són els següents: 
 

DNI aspirant Experiència Formació Total 

***5277** 3,05 4,00 7,05 

***6663** 2,40 3,90 6,30 

***9297** 0,00 2,00 2,00 

***2279** 0,20 0,80 1,00 

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

Identificació aspirant Prova teòrica Prova pràctica Mèrits TOTAL 

***2279** 24,30 21,91 1,00 47,21 

***6663** 21,10 19,50 6,30 46,90 

***5277** 18,85 20,45 7,05 46,35 

***9297** 15,65 15,00 2,00 32,65 

 
A les 11.00 hores es dona per finalitzada la sessió i es disposa la seva publicació al web 
municipal i al tauler d’anuncis, proposant la contractació dels aspirants Andrés Sáez Ráez i 
Noemí Álvarez Navarro com a auxiliars administratius de l’Ajuntament de Moià, d’acord a les 
bases aprovades pel Decret d’alcaldia número 433/2022, de 20 de maig de 2022.  
 
El Tribunal Qualificador acorda que el dia 7 d’octubre de 2022 de les 10.00 a les 12.00 hores 
es procedirà a la revisió dels exàmens i dels mèrits a l’Ajuntament de Moià per a tots els 
aspirants que hi estiguin interessats. 
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De tot el qual en dono fe com a Secretària del Tribunal Qualificador i estenc aquesta acta que 
signen conjuntament amb mi la resta de membres del Tribunal Qualificador, en prova de 
conformitat amb el seu contingut.  
 
 
Joaquim Rosell López     Cristina Cabeza Janer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Òscar López Morcillo      Lluís Clopés Solà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Roser Pla Coma 
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