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Ajuntament de Moià 
 

Plaça Sant Sebastià, 1 

08180 Moià 

Telèfon: 93 830 00 00  

Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 

 

 

 
 
 Departament: Recursos Humans 

Tema: Borsa de Treball de Tècnics Auxiliars de Biblioteca 
Expedient: 2047/2017 

 

Decret d’Alcaldia 

Pel qual s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos, 
designació dels membres del Tribunal qualificador i data d’inici de 
les proves per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnics/es 

auxiliars de biblioteca, grup C1 
Fets 
Per Decret d’Alcaldia número 0443/2017, de data 29 de novembre de 2017, es van 

aprovar les bases del procediment selectiu d’accés a la borsa de treball de tècnics 
auxiliars de biblioteca. 
 

L’anunci de la convocatòria va ser publicat al DOGC de 13 de desembre de 2017 i 
al BOP de 15 de desembre de 2017 pel que, en data 27 de desembre de 2017, va 
finalitzar el període per a la presentació de sol·licituds de participació. 
 

Fonaments de dret 
Article 78 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel 

Decret 214/1990, de 30 de juliol, i de l'article 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de 
Bases del Règim Local. 
 

Per allò exposat, aquesta alcaldia-presidència, en exercici de les competències que 
té atribuïdes per la legislació de règim local vigent, 

 

DECRETA: 
Primer. Declarar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés 

selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnics/es auxiliars de 
biblioteca, grup C1, destinada a cobrir les absències intermitents de personal 
auxiliar de biblioteca que es vagin produint dins el termini de vigència de la borsa. 

Aspirants admesos 

Registre DNI 

3471/2017 24413446G 

3473/2017 46336408X 

3484/2017 35116400T 

3487/2017 39384173P 

3492/2017 77747514Q 

3494/2017 39374832M 

3508/2017 78096741B 

3514/2017 39397955J 

3517/2017 33951590W 
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 3518/2017 53026903N 

3525/2017 47719456E 

3530/2017 39370983C 

3535/2017 39382385Z 

3541/2017 77301788F 

E507 53032639K 

E508 77746111Q 

 
Aspirants exclosos 

No n’hi ha. 
 
Els aspirants que no han aportat el certificat d’antecedents penals estan admesos, 
amb la condició que abans de la contractació hauran d’aportar-lo. 
 
Segon. Designar com a membres del Tribunal que ha de jutjar les corresponents 

proves a: 

• President: Miquel Colom i Canal, Secretari de l’Ajuntament de Moià. 

• Vocals:  
o Lluis Solé Díez, Interventor de l’Ajuntament de Moià. 
o Anna Maria Martí Tantiñà, Administrativa del Departament Municipal de 

Secretaria de l’Ajuntament de Moià, que actuarà com a secretaria del 
Tribunal. 

o Montse Viladrich i Oms, Tresorera Accidental de l’Ajuntament de Moià. 
o Teresa Tort Lavilla, Cap de Zona Bages-Berguedà, Directora de la 

Biblioteca Central de Manresa El Casino. 
 

Tercer. Convocar els aspirants admesos que no hagin acreditat el nivell exigit de 
català, en crida única el 22 de gener de 2018, a les 10.00 hores, per tal de realitzar 
la prova de llengua catalana. Els aspirants s’han de presentar proveïts del DNI, i 
són els següents: 

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

 

Quart.  Convocar els aspirants que superin la prova de llengua catalana i la resta 
d’aspirants admesos el 26 de gener de 2018 a les 10.00 hores i a les 12.00 hores 
segons detall a sota relacionat, per tal de realitzar la prova oral.  La prova  oral 
es farà a l’Ajuntament de Moià (Plaça Sant Sebastià, 1 – Moià). Els aspirants s’han 
de presentar proveïts del DNI. 
 

Registre DNI

3471/2017 24413446G

3530/2017 39370983C

3541/2017 77301788F
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 Aspirants convocats a les 10.00 hores 

 

 
 

Aspirants convocats a les 12.00 hores 
 

 
 

Cinquè. La no presentació dels aspirants en el dia assenyalat determinarà l’exclusió 
del procés selectiu. 

 
Sisè.   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. 
 
Setè. Notificar el Decret adoptat als interessats, amb la indicació que exhaureix la via 

administrativa, essent susceptible dels següents recursos: 
1r. Recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós 

Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar de la data 
de recepció de la notificació. 

2n. Recurs potestatiu de reposició davant l’Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Moià dins el mateix termini. 

3r. Qualsevol altre recurs que l’afectat consideri oportú. 
 

L’Alcalde, Dionís Guiteras i Rubio 
Davant meu, El Secretari, Miquel Colom i Canal. 
Signat electrònicament al marge. 
 

Registre DNI

3471/2017 24413446G

3473/2017 46336408X

3484/2017 35116400T

3487/2017 39384173P

3492/2017 77747514Q

3494/2017 39374832M

3508/2017 78096741B

3514/2017 39397955J

Registre DNI

3517/2017 33951590W

3518/2017 53026903N

3525/2017 47719456E

3530/2017 39370983C

3535/2017 39382385Z

3541/2017 77301788F
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