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DECRET D'ALCALDIA NÚM.  204/2015  DE 19 DE MAIG 

 
LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, VALORACIÓ DE MÈRITS, 
FIXACIÓ DATA DE L’ENTREVISTA I CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ 

TÈCNICA DE VALORACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR UNA 
PLAÇA DE TÈCNIC 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 de l’Àrea de Territori. 
 
Vist que en primera convocatòria el procés va quedar desert, al no va haver cap 

aspirant que reunís les condicions per ser admès al procés selectiu, tal com 
estableix la base vuitena de les bases, “en aquells casos que el lloc de treball 

quedi desert, es tibarà de les llistes de demandants d’ocupació dels serveis locals 
d’ocupació que reuneixin els requisits.”  
 

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 llista de demandants d’ocupació dels serveis locals 
d’ocupació que reuneixen els requisits, que són:  

 
Llista provisional d’aspirants admesos per ordre de puntuació: 

 

DNI

REGISTRE 

D'ENTRADA

VALORACIÓ 

DE MÈRITS

EXEMPT 

PROVA 

CATALÀ

38821867Y 1460/2015 8,78 SÍ

39374294L 1469/2015 4,22 SÍ

39389465X 1421/2015 2,6 SÍ

37331334B 1512/2015 2,15 SÍ

77742146F 1453/2015 1,4 SÍ

39378537F 1473/2015 1,1 SÍ  
 

Llista provisional d’aspirants exclosos: 
No n’hi ha cap 
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Segon.- Tots els aspirants admesos estan convocats a l’entrevista el 
divendres 29 de maig de 2015 a l’Ajuntament: 
 

DNI

REGISTRE 

D'ENTRADA

HORA 

ENTREVISTA

38821867Y 1460/2015 10.00

39374294L 1469/2015 10.15

39389465X 1421/2015 10.30

37331334B 1512/2015 10.45

77742146F 1453/2015 11.00

39378537F 1473/2015 11.15  
 
Tal com s’estableix a la base cinquena de la convocatòria, l’entrevista es 

puntuarà amb un màxim de 3 punts. 
 
Tercer.- D’acord a la base setena de la convocatòria, les persones aspirants 

disposaran de tres dies hàbils per presentar possibles reclamacions, 
transcorreguts els quals es publicarà la llista definitiva de persones aspirants 

admeses i excloses i de valoració de mèrits. 
 

Quart.- De conformitat amb la base dotzena de la convocatòria, es 
determina que la Comissió Tècnica de Valoració del procés selectiu d’auxiliar 
administratiu/va estarà constituït per les següents persones: 

 
 Lluís Clopés Solà, funcionari en substitució de la Secretària 

Accidental de l’Ajuntament de Moià. 
 Cristina Cabeza Janer, funcionària de Recursos Humans de 

l’Ajuntament de Moià. 

 Montserrat Viladrich Homs, T.A.G de l’Àrea Econòmica. 
 David Serrabassa Ferrer, arquitecte municipal de l’Àrea de Territori. 

 
Cinquè.- 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 

dinou 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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