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DECRET D’ALCALDIA NÚM. 143/ 2016 DE 9 DE MAIG 

ASSUMPTE: LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS  DE SELECCIÓ 
DE TÈCNIC DE TERRITORI DEL PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL PER L’ANY 
2016 

Per Decret d’Alcaldia 121/2016, de data 25 d’abril, 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 i suport a la integració 

social”, en el sí del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de 
Barcelona. 

Vist que un dels llocs ofertats és el de tècnic adscrit a l’Àrea de Territori. 

Vist les instàncies presentades per formar part del procés selectiu. 
 

Per l’exposat anteriorment, en exercici de les competències atribuïdes a aquesta 
alcaldia-presidència en matèria de personal, per la legislació de règim local 

vigent. 

RESOLC: 

PRIMER.- Un cop finalitzat el 6 de maig 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 d’aspirants exclosos: 

 

REGISTRE 
D’ENTRADA MOTIU D’EXCLUSIÓ 

1436/2016 No acreditar la titulació exigida per la plaça 

Llista d’aspirants admesos: 

 

REGISTRE 
D’ENTRADA 

VALORACIÓ 
DE MÈRITS 

1461/2016 5,60 

1386/2016 4,98 

SEGON.- Tots els aspirants admesos estan convocats a l’entrevista el 
divendres 13 de maig de 2016 a l’Ajuntament: 
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REGISTRE 
ENTRADA 

HORA 
ENTREVISTA 

1461/2016 10.00 

1386/2016 10.30 

Tal com s’estableix a la base cinquena de la convocatòria, l’entrevista es 
puntuarà amb un màxim de 3 punts. 

TERCER.- De conformitat amb la base desena de la convocatòria, es determina 
que la Comissió Tècnica de Valoració del procés selectiu de tècnic estarà 

constituït per les següents persones: 

 Anna Maria Martí Tantiñà, Secretària Accidental. 
 David Serrabassa Ferrer, arquitecte de l’Àrea de Territori. 

 Cristina Cabeza Janer, funcionària de Recursos Humans. 
 Montserrat Viladrich Homs, Tècnic d’Administració General. 

QUART.- PUBLICAR aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’ajuntament i 
mitjançant internet a la pàgina web de la corporació www.moia.cat. 

CINQUÈ.- DONAR COMPTE d’aquest decret al Ple de la Corporació. 
 
 

Així ho disposo i signo a Moià, davant el Secretari Accidental que en dóna fe a 
nou de maig de dos mil setze. 

 
Dionís Guiteras i Rubio              Davant meu   
L'Alcalde                La Secretària Accidental 

                         Anna Maria Martí i Tantiñà 
 

Signat digitalment 
 

http://www.moia.cat/
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