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PLANS D’OCUPACIÓ MUNICIPAL 
LLOC DE TREBALL: TÈCNIC/A EN COMUNICACIÓ 

 

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DE MÈRITS I CALENDARI 
D’ENTREVISTES 

 
A l’Ajuntament de Moià, essent les 09.30 hores del dia 23 de juny de 2017, es 

reuneixen les persones que s’indiquen a continuació per constituir la Comissió 
Tècnica de Valoració del procés selectiu per la provisió del llocs de treball de 
tècnic/a en comunicació, de conformitat a les bases aprovades per Decret 

d’Alcaldia 0195/2017, de 9 de juny, del Pla Ocupacional subvencionat per la 
Diputació de Barcelona dins el programa complementari de foment de la 

ocupació local 2017-2018: 
• Lluís Clopés Solà, funcionari de l’Àrea de Govern. 
• Roser Pla Coma, funcionària de l’Àrea de Govern. 
• Laura Baltar Carrasco, aux. administrativa de l’Àrea de Recursos Humans. 
• Pilar Valldeoriola Sánchez, aux. administrativa de l’Àrea de Govern. 

 

Es declara constituïda la comissió amb presència de tots els seus membres. 
 
En data 22 de juny de 2017 s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos, 

d’acord al Decret d’Alcaldia 0229/2017, de 23 de juny. 
 

Per tant, es procedeix a l’avaluació del concurs de mèrits de les persones que 
han estat declarades admeses, el resultat del qual és el següent: 
 

PO 6/2017 Tècnic en comunicació 
 

Registre DNI TOTAL FASE A

1784/2017 39344032W 5,00

1759/2017 47848278K 2,00

1756/2017 39366467N 1,46  
 
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.” 
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Es convoca a tots els aspirants a l’entrevista personal, el dilluns 26 de 
juny de 2017 a les 8.00 hores en crida única, a la seu de l’Ajuntament de 

Moià (Plaça Sant Sebastià, 1). 

Essent les 10.45 hores, es dóna per finalitzat aquest acte del qual s’estén la 
present acta.  DONO FE. 

EL PRESIDENT         
 
 
Ref. ccj 

Signat digitalment 
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