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DECRET D'ALCALDIA NÚM.  153/2015  DE 20 D’ABRIL 

 
LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, VALORACIÓ DE MÈRITS 
I CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU 

PER PROVEIR UNA PLAÇA DE NETEJADOR/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 netejador/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 per ordre de puntuació: 

REGISTRE 

D'ENTRADA DNI

PUNT. 

FINAL

EXEMPT 

PROVA DE 

CATALÀ

1147/2015 47107769C 2,99 SI

1222/2015 77747972Z 2,75 NO

1078/2015 77736355N 2 NO

1153/2015 X4183923Q 2 NO

1212/2015 47995964R 2 NO

1100/2015 43522037B 1,75 NO

1029/2015 38061565S 1,5 NO

1217/2015 46063239N 1,5 NO

1098/2015 43535940E 1,25 NO

1130/2015 47157765Z 1 NO

1208/2015 46797027P 1 NO

1117/2015 X5283651E 0,5 NO  
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Llista provisional d’aspirants exclosos: 
REGISTRE 

D'ENTRADA DNI

1080/2015 77309970R No estar en situació d'atur en la data de la publicació de la oferta al tauler anuncis.

1081/2015 41449303Z No estar en situació d'atur actualment.

1177/2015 45880080W No acreditar la titulació exigida per accedir a la plaça.

1220/2015 39337038T No estar en situació d'atur en la data de la publicació de la oferta al tauler anuncis.

1229/2015 77301711E No estar en situació d'atur en la data de la publicació de la oferta al tauler anuncis.

1167/2015 33945895B No acreditar estar en situació d'atur en el moment de presentació d'instància.

1137/2015 44002034K

MOTIU D'EXCLUSIÓ

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. 
 

Tercer.- 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 Bautista Pérez, administrativa de l’Àrea de Territori. 
 Leonor Pladevall Moya, personal de neteja de l’Àrea de Territori. 

 
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 
vint 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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