
 
 
 
 
 

  

 
Foli 1 de 2 

Àrea: Secretaria. Recursos Humans 
Expedient núm.: 2475/2022 
Procediment: Procés selectiu de dues places d’ordenança a jornada parcial i creació d’una 
borsa de treball. Resultats primera prova: prova d’aptitud i entrevista. 
 
 
Moià, 9 de febrer de 2023 

  
A les 09.00 hores es reuneixen a l’Ajuntament de Moià els membres del Tribunal Qualificador 
del procés selectiu de dues places d’ordenança a jornada parcial i creació d’una borsa de 
treball, a l’objecte de preparar la prova d’aptitud de la fase d’oposició. El Tribunal resta 
composat com segueix: 
 

• Presidenta: Sra. M. Àngels Aspa Pérez de l’Ajuntament de Moià 

• Vocals:  
o Sr. Albert Casas Crusat de l’Ajuntament de Moià 
o Sr. Josep Ortiz Montferrer, designat per l’EAPC 
o Sra. Roser Pla Coma de l’Ajuntament de Moià 

• Secretària: Sra. Cristina Cabeza Janer de l’Ajuntament de Moià 
 
Un cop constituït el Tribunal, i seguint les bases específiques que regeixen la convocatòria, 
publicades al BOPB en data 17 de novembre de 2022, es procedeix a recollir la signatura de 
l’assistent a la prova. 
 
A les 9.30 s’inicia la fase d’oposició, amb la realització del test amb preguntes multiresposta 
per valorar els coneixements de l’aspirant i que puntua entre 0 i 10 punts. La puntuació mínima 
per superar-lo és de 4 punts. Es compta 0,40 punts per resposta correcta i no es descompta 
per les incorrectes. Les preguntes no contestades no es tenen en compte.   
 
A les 10.00 hores finalitza el test i, un cop realitzada la seva correcció, el Tribunal Qualificador 
atorga la puntuació següent: 
 

 
 
A les 10.11 hores es realitza la prova pràctica per valorar la destresa, la correcció i l’adequació 
de la solució adoptada i que puntua entre 0 i 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és 
de 5 punts. Consisteix en la realització per escrit de diversos supòsits de caràcter pràctic 
relacionats amb les funcions, atribucions i comeses pròpies de la plaça objecte de la 
convocatòria.   
 
A les 10.45 hores finalitza la prova pràctica i, un cop realitzada la seva correcció, el Tribunal 
Qualificador atorga la puntuació següent:  
 

 
 

A les 11.15 hores el Tribunal Qualificador considera adient completar el procés selectiu amb 
una entrevista personal que es fonamenta en els aspectes curriculars de l’aspirant en relació 

Nom aspirant DNI aspirant Resultat prova teòrica

CAMACHO GARCIA, JUAN RAMON ****065** 8,40

Nom aspirant DNI aspirant Resultat prova pràctica

CAMACHO GARCIA, JUAN RAMON ****065** 8,50
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amb els requeriments del lloc, amb una puntuació màxima de 2 punts. Un cop realitzada 
l’entrevista, el Tribunal Qualificador atorga la puntuació següent: 
 

 
 
L’aspirant, que ha superat la primera fase de l’oposició i no ha acreditat el nivell de català 
requerit a les bases, és convocat el dilluns 13 de febrer de 2023 a les 9.30 hores a 
l’Ajuntament de Moià per dur a terme l’examen de català. 
 
A les 11.30 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.  
 

 
M. Àngels Aspa Pérez    Albert Casas Crusat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josep Ortiz Montferrer    Roser Pla Coma 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cristina Cabeza Janer 
 
 

Nom aspirant DNI aspirant Resultat entrevista

CAMACHO GARCIA, JUAN RAMON ****065** 2,00
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