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PLANS D’OCUPACIÓ MUNICIPAL 
LLOC DE TREBALL: GUIA MUSEU-COVES 

 

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DE MÈRITS I CALENDARI 

D’ENTREVISTES 

 
A l’Ajuntament de Moià, essent les 09.30 hores del dia 11 de maig 2017, es 

reuneixen les persones que s’indiquen a continuació per constituir la Comissió 
Tècnica de Valoració del procés selectiu per la provisió d’un lloc de treball de 
monitor-guia del museu-coves, de conformitat a les bases aprovades per Decret 

d’Alcaldia 0132/2017, de 13 d’abril, dels Plans Ocupacionals subvencionats per la 
Diputació de Barcelona dins el programa complementari de foment de la 

ocupació local 2017-2018: 

 
President: Lluís Clopés Solà, funcionari de l’Àrea de Govern. 
Vocal 1: Marta Fàbrega Gallaguet, gerent i directora del Museu Municipal de 
Moià.  

Vocal 2 i Secretària: Cristina Cabeza Janer, funcionària de l’Àrea de Recursos 
Humans. 

 
Es declara constituïda la comissió amb presència de tots els seus membres. 
 

En data 11 de maig de 2017 queda automàticament elevada a definitiva la llista 
d’admesos i exclosos aprovada per Decret d’Alcaldia 0154/2017, de 5 de maig. 

 
Per tant, es procedeix a l’avaluació del concurs de mèrits de les persones que 

han estat declarades admeses. 
 
El resultat és el següent: 

 

DNI TOTAL FASE 

77746222N 5,90

39339421Z 5,50

39333525Y 5,20

33957239Q 5,00

77742728Z 2,82

39384126F 2,67

79273049F 2,19

35105039R 1,75

46405401A 1,22

18594525Z 1,20

34766919G 0,00  
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Per tant, tal com estableix la base cinquena de la convocatòria del procés de 
selecció: 

 
“La selecció es farà pel sistema de concurs que consistirà d’una banda, en la 
valoració dels mèrits al·legats pel que fa al perfil professional i els criteris socials; 

i de l’altra en una entrevista amb els 5 primers candidats que hagin obtingut 
millor puntuació en la valoració de mèrits.” 

Per tant, es convoca a l’entrevista personal a les persones següents, que són les 
cinc que han obtingut major puntuació a la valoració de mèrits, el dilluns 15 de 
maig de 2017 d’acord amb les hores que s’indica, a la seu de l’Ajuntament de 

Moià (Plaça Sant Sebastià, 1). 

DNI TOTAL FASE 

HORA 

ENTREVISTA

77746222N 5,90 8.15h

39339421Z 5,50 8.30h

39333525Y 5,20 8.45h

33957239Q 5,00 9.00h

77742728Z 2,82 9.15h  

Essent les 14.00 hores, es dóna per finalitzat aquest acte del qual s’estén la 
present acta.  DONO FE. 

EL PRESIDENT      LA SECRETÀRIA   
   

 
 

Ref.ccj 
Signat digitalment 
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