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PROCEDIMENT SELECTIU CONVOCAT PER DECRET D'ALCALDIA NÚM. 

121/2016, DE 25 D’ABRIL DE 2016, PER PROVEIR DUES PLACES 
D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ, 

ENTREVISTA I RESULTATS FINALS 

 
A l’Ajuntament de Moià, a les 10.15 hores del dia 26 de maig 2016, es constitueix la 

comissió tècnica de valoració per proveir dues places d’auxiliar administratiu/va, de 

conformitat a les bases aprovades per Decret d’Alcaldia 121/2016, de 25 d’abril: 

 

 Anna Maria Martí Tantiñà, Secretària Accidental.  

 Lluís Clopés Solà, funcionari de l’Àrea de Govern.  

 Roser Pla Coma, funcionària de l’Àrea de Govern.  

 Montserrat Viladrich Homs, Tècnic d’Administració General  

Una vegada constituït, i essent les 10.30 hores, es passa a desenvolupar la fase 

d’entrevistes.  Tal com s’estableix a la base cinquena de la convocatòria, l’entrevista es 

puntuarà amb un màxim de 3 punts i la no presentació de l’aspirant a l’entrevista 

determinarà la seva exclusió del procés selectiu. 

 

Es manté un diàleg amb cada aspirant, es realitza una prova tipus test i tres preguntes 

obertes per valorar la idoneïtat de l’aspirant amb la plaça ofertada. 

 

Els resultats de les entrevistes són: 

 

REGISTRE 
D'ENTRADA 

VALORACIÓ 
DE MÈRITS 

FASE 
ENTREVISTA TOTAL 

1452/2016 5,9 2,19 8,09 

1400/2016 4,55 1,47 6,02 

1439/2016 4 1,88 5,88 

1423/2016 3,9 1,92 5,82 

1414/2016 4,3 1,21 5,51 

1435/2016 3,25 2,02 5,27 

1364/2016 4,25 0,79 5,04 

1300/2016 3,38 NP EXCLÒS DEL PROCÉS SELECTIU 

A la vista dels resultats el Tribunal finalitza les seves actuacions, al no ser altre l’objecte 

de la sessió, a les 14:30 hores del dia 26 de maig de 2016.  Els/les aspirants seran 

cridats per ocupar els llocs de treball ofertats d’acord amb l’ordre de puntuació 

obtinguda, i la resta de persones quedaran en llista d’espera durant el període de 

vigència del pla d’ocupació municipal, pel cas que es produeixi alguna nova necessitat 

per cobrir un lloc de la mateixa categoria i funcions iguals o similars, o pel cas que 

l’aspirant seleccionat no superi el període de prova. 

La Secretària de la Comissió Tècnica de Valoració, 

 

Moià, 26 de Maig de 2016 

Signat digitalment 
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