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DECRET D'ALCALDIA  

 

ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I 
EXCLOSOS, CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I FIXACIÓ DE 
DATA PER LES PROVES SELECTIVES D’ACCÉS A LA BORSA DE TREBALL 

DE PERSONAL DEL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ 
 

 
ANTECEDENTS 
 

Vist que per Decret d’Alcaldia número 0009/2017, de data 20 de març de 2017, 
es van aprovar les bases del procediment selectiu d’accés a la borsa de treball de 

personal del Museu Municipal de Moià.  
 
Atès que el dia 13 d’abril va finalitzar el període per a la presentació de 

sol·licituds de participació en el procés selectiu de les categories professionals: 
 

Recepcionista – monitor (AP)  

Guia (C2) 

 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
D’acord a la Lei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010 

de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. 

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

 
RESOLC 
 

 
PRIMER.- DECLARAR la relació d’aspirants admesos i exclosos del procés 

selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de Recepcionista – Monitor 
(AP)  i de Guia (C2) per a  cobrir llicències, permisos, programes de subvencions, 
acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant 

que es produeixi a la plantilla. 
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Admesos Plaça Guia (C2) 

 
DNI ASPIRANT CATALÀ

47958795T NO ACREDITAT

77676715B ACREDITAT

39333525Y ACREDITAT

41009591Q ACREDITAT

39387034V ACREDITAT

44003582M NO ACREDITAT

39368220V NO ACREDITAT

52596867F ACREDITAT

39395516N NO ACREDITAT

41449303Z ACREDITAT

77747514Q ACREDITAT

36523840R ACREDITAT

39366327X ACREDITAT

41004155P NO ACREDITAT

39398348S ACREDITAT

33957239Q ACREDITAT

79273049F ACREDITAT

77749188B ACREDITAT

39342335F ACREDITAT

39397704S ACREDITAT

44178049V ACREDITAT

47172795W ACREDITAT  
 
Exclosos Plaça Guia (C2) 
 
DNI ASPIRANT MOTIU EXCLUSIÓ

43448753M Manca declaració jurada disponibilitat vechicle

40979949K Manca declaració jurada disponibilitat vechicle  
 

Admesos Plaça Recepcionista - monitor (AP) 
 
DNI ASPIRANT CATALÀ

47958795T NO ACREDITAT

77676715B ACREDITAT

39333525Y ACREDITAT

41009591Q ACREDITAT

39387034V ACREDITAT

44003582M NO ACREDITAT

39368220V ACREDITAT

52596867F ACREDITAT

39395516N NO ACREDITAT

41449303Z ACREDITAT

77747514Q ACREDITAT

36523840R ACREDITAT

39366327X ACREDITAT

41004155P NO ACREDITAT

39398348S ACREDITAT

33957239Q ACREDITAT

79273049F ACREDITAT

44178049V ACREDITAT

47172795W ACREDITAT  
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Exclosos Plaça Recepcionista - monitor (AP) 

 
DNI ASPIRANT MOTIU EXCLUSIÓ

18594525Z Presentat carnet de conduïr no vigent  
 
SEGON.- ESTABLIR que els aspirants exclosos disposen d’un termini de cinc dies 

naturals per presentar esmenes i reclamacions i/o aportar documentació, a 
comptar des de l’endemà de la publicació de la llista provisional a la pàgina web 

municipal i al tauler d’edictes.  Si transcorregut aquest termini no s’haguessin 
presentat, la llista d’admesos i exclosos s’elevarà a definitiva automàticament. 

 
TERCER.- CONVOCAR la constitució del tribunal qualificador de les proves el dia 
3 de maig de 2017 a les 8.30 hores, que estarà integrat pels membres següents: 

 
President: Roser Pla Coma, funcionària de l’Àrea de Govern de l’Ajuntament de 

Moià. 
Vocals: 
Montserrat Viladrich Homs, funcionària TAG de l’Ajuntament de Moià. 

Cristina Cabeza Janer, funcionària de RRHH de l’Ajuntament de Moià. 
Lluís Clopés Solà, funcionari de l’Àrea de Govern de l’Ajuntament de Moià. 

Secretari/a: Anna Maria Martí Tantiñà, Secretària accidental de l’Ajuntament de 
Moià. 
 

El Tribunal qualificador pot disposar la incorporació d’assessors/es especialistes i 
personal de suport, amb veu però sense vot, perquè col·laborin en totes o 

algunes de les proves o exercicis d’acord amb les respectives especialitats 
tècniques. 
 

Els membres del tribunal poden abstenir-se i els aspirants poden recusar-los 
quan hi concorrin les circumstàncies que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
 

QUART.- CONVOCAR els aspirants admesos que no hagin acreditat la prova de 
català el dimecres 3 de maig de 2017, a les 09.00 hores, a l’Ajuntament de 

Moià (Plaça Sant Sebastià, 1 – Moià) per tal de realitzar la prova de català. Els 
aspirants s’han de presentar proveïts del DNI i són els que hi ha relacionats a la 
llista d’admesos del punt primer com a “no acreditat”. 

Els aspirants que no superin la prova de català seran exclosos del procés 
selectiu. 

 
CINQUÈ.- El Tribunal convocarà els aspirants que superin la prova de català i la 
resta d’aspirants admesos el dijous 4 de maig de 2017 a les 09.30 hores per 

tal de realitzar la prova teòric-pràctica (obligatòria) i una prova d’idiomes 
(optativa).  La prova teòric-pràctica es farà a Can Carner (Carrer de les Joies, 16 

– Moià). Els aspirants s’han de presentar proveïts del DNI. 
 

SISÈ.- El tribunal de selecció es reunirà per tal de procedir a la correcció de la 
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prova teòric-pràctica i a la valoració de mèrits dels aspirants que l’hagin superat. 

 
SETÈ.- El tribunal decidirà quan es convocarà els aspirants a la fase d’entrevista 

un cop finalitzada la valoració de mèrits. 
 
VUITÈ.- La no presentació dels aspirants en el dia assenyalat provocarà 

l’exclusió del procés selectiu. 
 

NOVÈ.- Els presents acords i anuncis successius relatius a aquesta convocatòria 
es publicaran al tauler d’anuncis de la corporació i a la web municipal 
www.moia.cat. 

DESÈ.- DONAR COMPTE d’aquest decret al Ple de la Corporació. 
 
Així ho disposo i signo a Moià, davant la Secretària Accidental que en dóna fe a 

vint-i-cinc d’abril de dos mil disset. 
 
Dionís Guiteras Rubio     Davant meu   

L'Alcalde               La Secretària Accidental 
                       Anna Maria Martí i Tantiñà 

Ref: ccj 
Signat digitalment 
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