
PROCEDIMENT  SELECTIU  CONVOCAT  PER  DECRET  D'ALCALDIA  NÚM. 
121/2016, DE 25 D’ABRIL DE 2016, PER PROVEIR DUES PLACES DE PEÓ 
DE BRIGADA DE L’ÀREA DE TERRITORI

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ, 
ENTREVISTA I RESULTATS FINALS

A l’Ajuntament de Moià, a les 11.15 hores del dia 19 de maig 2016, es constitueix 
la comissió tècnica de valoració per proveir dues places de peó de brigada de 
l’Àrea de Territori,  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.
 Antònia Romeu Almató, funcionària de l’Àrea de Territori.

Una vegada constituït, i essent les 11.30 hores, es passa a desenvolupar la fase 
d’entrevistes.  

Els resultats de les entrevistes són:

Registre d’entrada Valoració  de 
mèrits

Entrevista Resultats finals

1305/2016 5,10 3,00 8,10
1438/2016 5,25 2,00 7,25
1442/2016 1,20 2,00 3,20
1382/2016 5,25 Exclòs  per 

contractació 
plaça  Jardiner 
PO 2016

A la vista dels resultats el Tribunal finalitza les seves actuacions, al no ser altre 
l’objecte de la sessió, a les 12.15 hores del dia 19 de maig de 2016.  Els/les 
aspirants seran cridats per ocupar el llocs de treball ofertat 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, 19 de Maig de 2016
Signat digitalment
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