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DECRET D'ALCALDIA  

ASSUMPTE: LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS, CONSTITUCIÓ COMISSIÓ 
TÈCNICA DE VALORACIÓ I FIXACIÓ DATA PER LA VALORACIÓ DE 

MÈRITS DEL PROCÉS  DE SELECCIÓ DEL PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL 
PER L’ANY 2017: 

-TÈCNIC/A DE TERRITORI 

ANTECEDENTS 

Per Decret d’Alcaldia 0233/2017, de data 26 de juny, es van aprovar les bases 
per cobrir llocs de treball previstos al Pla d’Ocupació Municipal de l’Ajuntament 

de Moià, subvencionats per la Diputació de Barcelona, en el marc del “Programa 
complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018”, en el sí del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el 

corresponent règim de concertació. 

Vist que un dels llocs ofertats és: 

PO 7/2017 Tècnic/a de Territori 

Vist que els llocs ofertats són destinats a persones en situació legal de 
desocupació. 

Vist les instàncies presentades per formar part del procés selectiu, un cop 
finalitzat el període de presentació en data 4 de juliol de 2017. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

De conformitat amb el que disposen els articles 21.1,g) de la Llei 7/85, de 2 
d’abril de Bases de Règim Local, i 53.1, h) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril del text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb el 

que s’estableix a la base tercera i sisena de la convocatòria. 
 

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.- APROVAR la llista d’admesos i exclosos, dels que han presentat la 
sol·licitud per participar en el procés selectiu de l’esmentada convocatòria: 

ASPIRANTS ADMESOS LLOC DE TREBALL: TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ 

Número R/E DNI 

1981/2017 39902438Z 
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ASPIRANTS EXCLOSOS LLOC DE TREBALL: TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ 

No n’hi ha cap 

SEGON.- DETERMINAR la composició de la Comissió Tècnica de Valoració: 

• Lluís Clopés  Solà, funcionari de l’Àrea de Govern. 
• Cristina Cabeza Janer, funcionària de l’Àrea de Recursos Humans. 
• Laura Baltar Carrasco, aux. administrativa de l’Àrea de Recursos Humans. 

• David Serrabassa Ferrer, arquitecte municipal de l’Àrea de Territori. 

TERCER.- CONVOCAR la Comissió Tècnica de Valoració el dijous 6 de juliol de 
2017 a les 9:30 per la valoració dels mèrits. 

QUART.- PUBLICAR aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’ajuntament i 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 
cinc de juliol de dos mil disset. 
 

 

Dionís Guiteras i Rubio           Davant meu   

L'Alcalde             El Secretari accidental 
                      Lluís Clopés Solà 

 
Ref. ccj 
Signat digitalment 
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