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DECRET D'ALCALDIA NÚM.  186/2015  DE 7 DE MAIG 

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, DEL PROCÉS SELECTIU PER 

PROVEIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE L’ÀREA DE TERRITORI 

 

Per Decret d’Alcaldia 108/2015, de data 23 de març, es van aprovar les bases per cobrir 

llocs de treball previstos al Pla d’Ocupació Municipal de l’Ajuntament de Moià, 

subvencionats per part de la Diputació de Barcelona, en el marc del “Programa 

complementari de foment de l’ocupació local”, en el sí del Pla “Xarxa de Governs Locals 

2012-2015” de la Diputació de Barcelona. 

 

Vist que un dels llocs ofertats és el de tècnic/a adscrit a l’Àrea de Territori. 

 

Vist les instàncies presentades per formar part del procés selectiu.  

  

En virtut de les atribucions que tinc conferides en matèria de personal per la legislació de 

règim local, 

 

RESOLC: 

 

Primer.- Un cop finalitzat el 9 d’abril el període de presentació d’instàncies, dins el 

període reglamentari han tingut entrada en el registre d’aquest Ajuntament les següents 

sol·licituds per prendre part en aquest procediment: 

 

Llista provisional d’aspirants admesos: 

No n’hi ha. 

 

Llista provisional d’aspirants exclosos: 
R/E DNI

1182/2015 39377441S

No acreditar la titulació exigida per accedir a la plaça.

1172/2015 34752772W

1113/2015 39360458Y

MOTIU EXCLUSIÓ

No estar actualment en situació legal de desocupació.

No acreditar la titulació exigida per accedir a la plaça.

No acreditar la titulació exigida per accedir a la plaça.  

 

Segon.- D’acord a la base setena de la convocatòria, les persones aspirants 

disposaran de tres dies hàbils per presentar possibles reclamacions. En el cas de no 

haver-hi reclamacions o al·legacions la llista esdevindrà definitiva i, per tant, la 

convocatòria quedarà deserta.  En aquest cas, tal com estableix la base vuitena de la 

convocatòria es podrà tibar de les llistes de demandants d’ocupació dels serveis locals 

d’ocupació que reuneixin els requisits. 

 

Quart.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’ajuntament i mitjançant 

internet a la pàgina web de la corporació www.moia.cat. 

 

Així ho disposo i signo a Moià, davant el Secretari Accidental que en dóna fe a set de 

maig de dos mil quinze. 

 

Dionís Guiteras i Rubio              Davant meu   

L'Alcalde                La Secretària Accidental 

                         Anna Maria Martí i Tantiñà 

 

Signat digitalment 
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