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DECRET D'ALCALDIA NÚM.  192/2015  DE 14 DE MAIG 

 
LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, CONSTITUCIÓ DEL 
TRIBUNAL QUALIFICADOR I FIXACIÓ DE DATA PER LES PROVES DEL 

PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR UNA PLAÇA DE MONITOR/A DEL CASAL 
D’ESTIU 

 
Per Decret d’Alcaldia 157/2015, de data 21 d’abril, es van aprovar les bases per 
l’accés a diverses borses de treball de personal laboral temporal de l’Ajuntament 

de Moià. 
 

Vist que una de les places objecte de la convocatòria és la de Monitor/a de Casal 
d’Estiu. 

 
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.- Aprovar la següent llista provisional d’admesos i exclosos del procés 

selectiu per l’accés a la borsa de treball de Monitors del Casal d’Estiu, de l’Àrea 
de Servei a les Persones. 
 

Llista provisional d’admesos: 

DNI Registre 

d’entrada 

Exempt 

prova de 
català 

77747506P 1578/2015 NO 

39388545X 1586/2015 SÍ 

77751532D 1590/2015 NO 

46450069M 1650/2015 NO 

25366000J 1657/2015 NO 

39384667L 1667/2015 NO 

47640777A 1686/2015 SÍ 

 
Llista provisional d’exclosos: 

DNI Registre 
d’entrada 

Motiu d’exclusió 

77747509B 1670/2015 No acreditació del Títol de Monitor de lleure infantil i 
juvenil. 

39367700A 1608/2015 No acreditació del Títol de Monitor de lleure infantil i 
juvenil. 
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Segon.- De conformitat amb la base cinquena de la convocatòria, es 
concedirà un termini màxim de cinc dies hàbils per presentar esmenes i 
reclamacions a comptar de l’endemà de la publicació de la llista provisional, a 

partir del qual la llista es considerarà automàticament definitiva. 
 

Tercer.- De conformitat amb la base onzena de la convocatòria, es determina 
que el Tribunal qualificador del procés selectiu estarà constituït per les següents 
persones: 

 
 President: Cristina Cabeza Janer, funcionària de Recursos Humans 

de l’Ajuntament de Moià. 
 Vocal: Núria Arisa Closas, monitora-coordinadora d’esports de l’Àrea 

de Servei a les Persones de l’Ajuntament de Moià. 
 Vocal: Glòria Aubach Padrisa, coordinadora de l’Àrea de Servei a les 

Persones de l’Ajuntament de Moià. 

 Secretari/a: Lluís Clopés Solà, funcionari de la Secretaria de 
l’Ajuntament de Moià.  

 
Quart.- Convocar el tribunal qualificador pel proper dijous 21 de maig de 
2015, a les 9.00 hores, a l’Ajuntament de Moià, Pl. Sant Sebastià, 1 per a la seva 

constitució. 
 

Cinquè.- Primer exercici:  a continuació es relaciona la llista de persones 
que hauran de superar la prova de català per no tenir o no haver acreditat el 
nivell C de català.  Aquesta acreditació es podrà fer en qualsevol moment fins el 

dia establert per la prova (aportar certificat). 
 

DNI Registre 
d’entrada 

77747506P 1578/2015 

77751532D 1590/2015 

46450069M 1650/2015 

25366000J 1657/2015 

39384667L 1667/2015 

 
El dia fixat per la prova de català serà el dijous 21 de maig de 2015 a les 

9.00h. a l’Edifici de Can Carner (Carrer de les Joies, 11-13). La qualificació 
de la prova de català serà d’apte o no apte, quedant els no aptes exclosos del 

procés de selecció. 
 
Sisè.- Segon exercici: Resolució d’un o més supòsits teòrics-pràctics i/o pràctics 

plantejats pel Tribunal i relacionats amb les funcions de la plaça convocada, en el 
període màxim d’una hora i mitja. 

Es valorarà amb un màxim de 10 punts, necessitant-se una puntuació mínima de 
5 punts per a superar-lo. 
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El dia fixat per la realització del segon exercici és dijous 21 de maig de 2015 a 

les 11.30h a l’Edifici de Can Carner (Carrer de les Joies, 11-13).  Al segon 
exercici estan convocats tots els admesos que hagin acreditat el nivell de català 
o superat la prova. 

 
Setè.- 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 
catorze 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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