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Àrea: Secretaria. Recursos Humans 
Expedient núm.: 1156/2022 
Procediment: Procés selectiu d’una plaça d’auxiliar administratiu/va i creació d’una borsa de 
treball. Resultats proves de la fase d’oposició  
 
 
Moià, 17 de novembre de 2022 

  
A les 08.30 hores es reuneixen a l’Espai Cultural Les Faixes els membres del Tribunal 
Qualificador del procés selectiu d’una plaça d’auxiliar administratiu/va i creació de borsa de 
treball, a l’objecte de preparar les proves teòrica i pràctica de la fase d’oposició. El Tribunal 
resta composat com segueix: 
 

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

• Vocals:  
o Sra. Cristina Cabeza Janer de l’Ajuntament de Moià 
o Sr. Daniel Giménez Deveas, designat per l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya 
o Sra. Mireia Claramunt Humet de l’Ajuntament de Moià 

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

Un cop constituït el Tribunal, i seguint les bases específiques que regeixen la convocatòria, 
publicades al BOPB de data 30 d’agost de 2022, es procedeix a recollir les signatures dels 
assistents a les proves. 
 
Quan són les 09.10 hores, el Tribunal reparteix la primera prova als assistents i els atorga un 
termini màxim d’1 hora per lliurar-ne les respostes. 
 
La prova teòrica consisteix a respondre un qüestionari de quaranta preguntes de tipus test 
amb respostes alternatives sobre el contingut del temari de l’annex de les bases del procés 
selectiu. Es puntua entre 0 i 30 punts i queden eliminades les persones aspirants que obtinguin 
una qualificació inferior a 15 punts. 
 
A les 10.10 hores, el Tribunal procedeix a la correcció de la primera prova i atorga les 
puntuacions següents:  
 

DNI aspirant Resultat prova teòrica 

***5540** 24,90 

***7093** 24,50 

***7492** 19,75 

***0282** 17,30 

***8815** 17,10 

***5741** 16,90 

***2382** 16,70 

***3244** 15,60 

***4868** 13,50 

***1714** 11,10 
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***6010** 6,75 

***9386** 6,50 

***7938** 6,25 

***2792** 5,95 

***9569** 3,40 

***8483** 2,30 

***3635** NP 

***4180** NP 

***4235** NP 

***4101** NP 

***9605** NP 

***8448** NP 

***6768** NP 

***6170** NP 

***2279** NP 

***6408** NP 

***2302** NP 

***4218** NP 

***9704** NP 

***6260** NP 

***9157** NP 

***0888** NP 

***8358** NP 

***3824** NP 

***0295** NP 

 
A les 11.00 hores, el Tribunal reparteix la segona prova als assistents i els atorga un termini 
màxim d’1 h i 45 min per lliurar-ne les respostes. 
 
La prova pràctica consisteix a donar solució a tres supòsits de caràcter pràctic, relacionats 
amb les tasques o funcions del lloc de treball i/o el temari de la convocatòria. Es puntua entre 
0 i 30 punts i queden eliminades les persones aspirants que obtinguin una qualificació inferior 
a 15 punts.   
 
A les 12.15 hores, el Tribunal procedeix a la correcció de la segona prova, conforme els 
aspirants van lliurant els exàmens, i atorga les puntuacions següents: 
 

DNI aspirant Resultat prova pràctica 

***5540** 24,50 

***7093** 24,50 

***5741** 21,50 

***8815** 14,25 
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***7492** 11,75 

***2382** 11,75 

***0282** 10,50 

***3244** 7,25 

 
Els resultats finals de la fase d’oposició són els següents: 
 

DNI aspirant Resultats oposició Català 

***5540** 49,40 EXEMPT/A 

***7093** 49,00 EXEMPT/A 

***5741** 38,40 EXEMPT/A 

 
Cap de les persones aspirants que han superat la fase d’oposició no ha de realitzar la prova 
de català. 
 
Les persones aspirants que han superat favorablement la fase d’oposició disposen de 10 
dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquests resultats per al·legar i 
presentar la documentació acreditativa dels mèrits que considerin d’acord amb el detall 
indicat a la base VUITENA per a la fase de concurs, a fi i efecte que puguin ser valorats pel 
Tribunal Qualificador.   
 
Els mèrits es valoraran, d’acord al que s’estableix a les bases de la convocatòria, amb 
referència a la data de tancament del termini de presentació de les instàncies per 
participar en el procés selectiu. 
 
A les 14.10 hores es dona per finalitzada la sessió i es disposa la seva publicació al web 
municipal i al tauler d’anuncis, 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 
 
 
 
 
 
Daniel Giménez Deveas     Mireia Claramunt Humet 
 
 
 
 
 

Roser Pla Coma 
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