DECRET D’ALCALDIA
ANTECEDENTS DE FET

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

1. 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.
2. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals.
3. 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.
4. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
5. 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.
6. Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’estatut dels treballadors
7. 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.
8. 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:
1. Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu
per l’accés a una plaça d’auxiliar administratiu/va.
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Joaquim Rosell López (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 21/10/2022
HASH: ff38906a19693fbddd42877da9a74779

FONAMENTS DE DRET

Número: 2022-1037 Data: 21/10/2022

1. Per Decret d’Alcaldia número 831/2022, de data 26 d’agost de 2022, s’aproven les bases
del procediment selectiu per cobrir de forma definitiva una plaça d’auxiliar administratiu/va,
grup de classificació C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Moià i crear una
borsa de treball.
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Dionís Guiteras i Rubio (1 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 21/10/2022
HASH: 070a14604c89c836841c4cd7916ff405

Àrea: Secretaria. Recursos Humans
Expedient núm.: 1156/2022
Procediment: Llista provisional d’admesos i exclosos, designació dels membres del Tribunal
Qualificador i fixació data proves del procés selectiu d’una plaça d’auxiliar administratiu/va i
creació d’una borsa de treball.

***4101**

NO EXEMPT/A

***7938**

EXEMPT/A

***7093**

EXEMPT/A

***9605**

EXEMPT/A

***8448**

EXEMPT/A

***6768**

EXEMPT/A

***6170**

EXEMPT/A

***3244**

EXEMPT/A

***2279**

EXEMPT/A

***6408**

NO EXEMPT/A

***5741**

EXEMPT/A

***2792**

EXEMPT/A

***2302**

EXEMPT/A

***4218**

EXEMPT/A

***8815**

EXEMPT/A

***9704**

NO EXEMPT/A

***9569**

NO EXEMPT/A

***6260**

NO EXEMPT/A

***9386**

EXEMPT/A

***5540**

EXEMPT/A

***7492**

EXEMPT/A

***9157**

EXEMPT/A

***8483**

EXEMPT/A

***6010**

NO EXEMPT/A

***0888**

EXEMPT/A

***2382**

EXEMPT/A

***8358**

EXEMPT/A

***3824**

EXEMPT/A

***4868**

EXEMPT/A

***0282**

NO EXEMPT/A

***0295**

NO EXEMPT/A

***1714**

EXEMPT/A

***3635**

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:
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DNI aspirant

DECRET

ASPIRANTS ADMESOS, amb indicació de l’acreditació o no del nivell de català requerit:

***4101**
***6408**
***9704**
***9569**
***6260**
***6010**
***0282**
***0295**
***3635**

1: No acredita documentalment el requisit de la titulació exigida de forma correcta
2: No marca declaracions responsables a la instància
3: No acredita pagament dels drets d’examen ni situació d’atur
4: No aporta DNI vigent

2. Oferir als interessats un termini de deu dies hàbils per a esmenes de documentació i
possibles reclamacions 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 presentar-les,
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.
3. Per esmenar el motiu d’exclusió número 2, cal adreçar-se a la pàgina web de l’Ajuntament
de Moià, a la publicació de la convocatòria d’aquest procés selectiu, descarregar el document
“Declaració jurada responsable”, emplenar-lo, firmar-lo i entrar-lo per instància genèrica a la
seu electrònica de l’Ajuntament de Moià.
4. L’impagament dels drets d’examen no es pot esmenar. D’acord amb la base 4.7 de la
convocatòria del procés selectiu, l’impagament dels drets d’examen comportarà l’exclusió
definitiva de l’aspirant en el procés selectiu, i no serà possible l’esmena posterior.
5. Per acreditar la situació d’atur, s’ha de presentar un certificat integrat del SOC amb els
períodes en què s’ha estat en situació d’atur. Les dates que apareguin han de coincidir,
almenys parcialment, amb el termini de presentació de sol·licituds (del 5 al 30 de setembre de
2022). Cal presentar aquest informe per instància genèrica a la seu electrònica de l’Ajuntament
de Moià.
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Motiu d’exclusió
2
1
1, 2, 3
1, 2
2, 4

DECRET

DNI aspirant
***3036**
***4180**
***4567**
***4235**
***1409**

Número: 2022-1037 Data: 21/10/2022

ASPIRANTS EXCLOSOS, amb indicació del motiu de l’exclusió provisional:

7. 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. Cristina Cabeza Janer com a primera vocal titular, i Sra. M. Àngels Aspa
com a primera vocal suplent, de l’Ajuntament de Moià.
o Sr. Daniel Giménez Deveas com a segon vocal titular, i Sr. Rafael Ruiz Ruiz
com a segon vocal suplent, designats per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
o Sra. Mireia Claramunt Humet com a tercer vocal titular, i Sra. Montserrat Munné
Reig com a tercera vocal suplent, de l’Ajuntament de Moià.
• Secretaria: Sra. Roser Pla Coma com a secretària titular, i Sr. Lluís Clopés Solà com
a secretari suplent, de l’Ajuntament de Moià.

9. Convocar els aspirants declarats admesos per a la celebració de la primera fase d’oposició
d’acord amb la data, l’hora i el lloc que s’indiquen a continuació:
Data: Dijous 17 de novembre de 2022
Hora: 09.00 h
Lloc: Les Faixes (Ctra. Manresa, 52 de Moià)

DECRET

8. Fixar el dijous 17 de novembre de 2022 a les 8.30 hores, a Les Faixes (Ctra. Manresa,
52 de Moià), per a la constitució del Tribunal Qualificador.

Número: 2022-1037 Data: 21/10/2022

6. La justificació de la resta d’esmenes s’ha de presentar per instància genèrica dins el termini
atorgat.

L’exercici consistirà en la resolució de preguntes curtes i/o tipus test, sobre el contingut del
temari que s’especifica en l’annex d’aquestes bases. El temps de realització del qüestionari
serà d’un màxim de 2 hores, a criteri del Tribunal Qualificador.
Aquesta prova es valorarà entre 0 i 30 punts. S’estableix un mínim de puntuació de 15 punts
per a la superació de la prova i quedaran eliminades les persones aspirants que no obtinguin
aquesta puntuació mínima requerida.
Prova pràctica
Consisteix a donar solució, ja sigui per escrit o mitjançant eines informàtiques, a criteri del
Tribunal Qualificador, a un o diversos supòsits o preguntes de caràcter pràctic relacionats amb
les tasques o funcions pròpies del lloc de treball i/o el temari de la convocatòria i/o una prova
per valorar els coneixements de les eines informàtiques. La durada màxima d’aquesta prova
serà de dues hores, a criteri del Tribunal Qualificador. Aquesta prova es valorarà entre 0 i 30
punts i quedaran eliminades les persones aspirants que no obtinguin una puntuació mínima
de 15 punts.
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Prova teòrica de coneixements específics i generals

10. Convocar els aspirants que hagin superat les proves teòrica i pràctica per a la realització
de la prova de català, en cas que no acreditin que disposen del nivell requerit, d’acord amb la
data, l’hora i el lloc que s’indiquen a continuació:
Data: Dilluns 21 de novembre de 2022
Hora: 09.00 h
Lloc: Ajuntament de Moià (Pl. Sant Sebastià, núm. 1)
11. La no presentació dels aspirants en els dies assenyalats per a la realització de les proves
determinarà l’exclusió del procés selectiu.

Moià, a la data de la firma electrònica

Dionís Guiteras i Rubio
L’alcalde

En dono fe,
Joaquim Rosell López
Secretari
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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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13. Els presents acords són susceptibles dels recursos que s’especifiquen a les bases de la
convocatòria.

Número: 2022-1037 Data: 21/10/2022

12. 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.

