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DECRET D'ALCALDIA NÚM.  154/2015  DE 21 D’ABRIL 

 
LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS, VALORACIÓ DE MÈRITS,  
FIXACIÓ DATA DE LA PROVA I ENTREVISTA PER PROVEIR UNA PLAÇA 

D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE L’ÀREA ECONÒMICA 
 

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 d’auxiliar administratiu/va de l’Àrea 

Econòmica. 
 
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 termini per presentar al·legacions o 
reclamacions, les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos són: 
 

Llista definitiva d’aspirants admesos per ordre de puntuació: 

REGISTRE 

ENTRADA DNI

VALORACIÓ 

MÈRITS

2015-E-RC-1141 39364731R 8,85

2015-E-RC-1175 77742038Z 8,45

2015-E-RC-994 39370578Y 8

2015-E-RC-1149 33943691S 7,95

2015-E-RC-1194 39367074K 7,25

2015-E-RC-993 36574481L 7,03

2015-E-RC-897 39373773G 5,27

2015-E-RC-1195 77746232E 1,25

2015-E-RC-1227 46528915F 1

2015-E-RC-1099 43535940E 0,85

2015-E-RC-1178 47724563T 0,75

2015-E-RC-1173 34752772W 0,75

2015-E-RC-1080 41449303Z 0,7

2015-E-RC-1112 39360458Y 0  
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Una vegada realitzada la prova de català als aspirants admesos, que havien 

quedat dins dels deu primers per odre de puntuació en la fase inicial i que no 
havien acreditat el nivell C de català, la llista definitiva d’exclosos és: 
 

Llista definitiva d’aspirants exclosos: 
REGISTRE 

ENTRADA DNI

1 2015-E-RC-1206 47815986K No estar en situació d'atur en la data de la publicació de la oferta al tauler anuncis.

2 2015-E-RC-1205 39713690G No estar en situació d'atur en la data de la publicació de la oferta al tauler anuncis.

3 2015-E-RC-1152 X4183923Q No presentació a la prova de català.

4 2015-E-RC-1215 X3704150T No superació prova de català.

5 2015-E-RC-1213 47995964R No presentació a la prova de català.

6 2015-E-RC-1204 34738826V No estar en situació d'atur en la data de la publicació de la oferta al tauler anuncis.

7 2015-E-RC-1188 36526630P No estar en situació d'atur en la data de la publicació de la oferta al tauler anuncis.

8 2015-E-RC-1168 33945895B No acreditar estar en situació d'atur en el moment de presentació d'instància.

No tenir la titulació necessària per accedir a la plaça.

MOTIU D'EXCLUSIÓ

 
 

 
Segon.- A continuació es relaciona la llista dels aspirants que passen a la 
fase de prova pràctica relacionada amb les tasques a desenvolupar i 

entrevista, que es valorarà amb un màxim de 3 punts.  El fet de no superar la 
prova pràctica serà un motiu d’exclusió del procés de selecció, independentment 

de la puntuació obtinguda a la valoració de mèrits. 
 

REGISTRE 

ENTRADA DNI

VALORACIÓ 

MÈRITS

1 2015-E-RC-1141 39364731R 8,85

2 2015-E-RC-1175 77742038Z 8,45

3 2015-E-RC-994 39370578Y 8

4 2015-E-RC-1149 33943691S 7,95

5 2015-E-RC-1194 39367074K 7,25

6 2015-E-RC-993 36574481L 7,03

7 2015-E-RC-897 39373773G 5,27  
 
 

La prova pràctica es realitzarà el dijous 23 d’abril a les 9.00h. a Can Carner.   
 

Tercer.- Divendres 24 d’abril es penjarà a la web i tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament el resultat de la prova pràctica i el dia i hora per l’entrevista als 
aspirants que hagin superat la prova. L’entrevista està prevista per dilluns 27 

d’abril.  
 

Quart.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’ajuntament i 
mitjançant internet a la pàgina web de la corporació www.moia.cat. 
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Així ho disposo i signo a Moià, davant el Secretari Accidental que en dóna fe a 

vint-i-u d’abril 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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