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Àrea: Secretaria. Recursos humans 
Expedient núm.: 2291/2022 
Procediment: Procés selectiu tècnic/a mitjà/na Urbanisme i Medi Ambient i creació d’una 
borsa de treball. Resultats proves teòrica i pràctica, valoració de mèrits i proposta de 
contractació  
 
Moià, 29 de novembre de 2022 
 
 
A les 08.00 hores es reuneixen a l’Ajuntament de Moià els membres del Tribunal Qualificador 
del procediment selectiu d’un/a tècnic/a mitjà/na d’Urbanisme i Medi Ambient i creació de 
borsa de treball, per tal de preparar les proves teòrica i pràctica, així com la valoració de mèrits. 
El Tribunal Qualificador es constitueix com segueix: 
 

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

• Vocals:  

o Sra. Montserrat Munné Reig de l’Ajuntament de Moià. 

o Sr. Sergi Amer Capdevila, designat per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya. 

• Secretària: Sra. Cristina Cabeza Janer de l’Ajuntament de Moià, sense veu ni vot. 

 
Un cop constituït el Tribunal, i seguint les bases específiques que regeixen la convocatòria, 
publicades al BOPB en data 25 d’octubre de 2022, es procedeix a recollir les signatures dels 
assistents a les proves. 
 
L’aspirant amb DNI ***0829** no s’ha presentat. 
 
Quan són les 8.45 hores, comença la celebració de les proves teòrica i pràctica.  
 
La prova teòrica consisteix a respondre per escrit un test de 30 preguntes amb quatres 
respostes possibles, on només una és correcta, amb la finalitat de valorar els coneixements 
teòrics relacionats amb les matèries que figuren a l’annex I de les bases de la convocatòria. 
La qualificació és de 15 punts. 
 
La prova pràctica consisteix en la resolució de dos supòsits pràctics, amb la finalitat de valorar 
l’aplicació pràctica dels coneixements teòrics de les persones aspirants. Aquest prova està 
relacionada amb les funcions pròpies de la plaça a proveir i les matèries que figuren a l’annex 
I de les bases de la convocatòria. La qualificació és de 55 punts. 
 
Per aprovar, és necessari obtenir una qualificació mínima de 35 punts entre les dues proves. 
 
A les 11.20 hores, es procedeix a la correcció de les proves, a la qual s’incorpora la presidenta 
suplent, la Sra. M. Àngels Aspa Pérez, de l’Ajuntament de Moià, que serà qui signarà aquesta 
acta.  
 
Un cop corregides les proves teòrica i pràctica, el Tribunal atribueix les puntuacions següents:  
 

 
 

Nom aspirant DNI aspirant Prova teòrica Prova pràctica Total oposició

RIBERA VILA, LIDIA ***6330** 6,375 34,50 40,875
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Els resultats de la valoració de mèrits de l’aspirant que ha superat favorablement la fase 
d’oposició són els següents:. 
 

 

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

 
 
A les 12.45 hores es dona per finalitzada la sessió i es disposa la seva publicació a la web 
municipal i al tauler d’anuncis, proposant la contractació com a personal laboral interí de 
l’aspirant Lídia Ribera Vila com a tècnica mitjana de l’àrea d’Urbanisme i Territori. 
 
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.  
 

 
 
M. Àngels Aspa Pérez    Montserrat Munné Reig 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sergi Amer Capdevila    Cristina Cabeza Janer 

Nom aspirant DNI aspirant Experiència Formació Total

RIBERA VILA, LIDIA ***6330** 20,00 2,20 22,20

Nom aspirant DNI aspirant Resultats oposició Mèrits Total

RIBERA VILA, LIDIA ***6330** 40,875 22,20 63,075
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