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 Departament: Recursos Humans 

Tema: Procediment selectiu d’accés a un Lloc de Treball d’Oficial Polivalent 
Laboral Permanent Fix de Plantilla 

Expedient: 945/2018 

 

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 d’Oficial Polivalent Laboral Permanent Fix de Plantilla,  

grup C2 
Fets 
Per Decret d’Alcaldia número 0237/2018, de data 10 de maig de 2018, es van 

aprovar les bases del procediment selectiu d’accés a un lloc de treball d’Oficial 
Polivalent Laboral Permanent Fix de Plantilla. 
 

L’anunci de la convocatòria va ser publicat al BOP de 23 de maig de 2018 i al DOGC 
de 24 de maig de 2018 pel que, en data 13 de juny de 2018, 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 l’accés a un Lloc de Treball d’Oficial Polivalent Laboral Permanent Fix 
de Plantilla, grup C2. 

Aspirants admesos 
 

 

Núm. Registre 

d'entrada

1615/2018

1687/2018

1719/2018

1720/2018

2018-E-RE-384

1729/2018

1731/2018

1733/2018

1758/2018
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Aspirants exclosos 

 

 
 

 
Segon. Designar com a membres del Tribunal que ha de jutjar les corresponents 

proves a: 

• President: Titular: Miquel Colom i Canal, Secretari de l’Ajuntament de Moià; 
Suplent:  Pilar Valldeoriola Sánchez, Auxiliar Administrativa de l’Ajuntament de 
Moià. 

• Vocals:  
o Titular: Lluis Solé Díez, Interventor de l’Ajuntament de Moià; Suplent: 

Antònia Romeu Almató, Auxiliar Administrativa de l’Ajuntament de Moià. 
o Titular: Anna Maria Martí Tantiñà, Administrativa del Departament 

Municipal de Secretaria de l’Ajuntament de Moià, que actuarà com a 
secretaria del Tribunal; Suplent: Roser Pla Coma, Administrativa de 
l’Ajuntament de Moià. 

o Titular: Montse Viladrich i Oms, Tresorera Accidental de l’Ajuntament de 
Moià; Suplent: Mercè Terol Oto, Administrativa de l’Ajuntament de Moià. 

o Laura Salinas Bergel, designada per l’Escola d’Administració Pública; 
Suplent: David Navó Paloma, designat per l’Escola d’Administració 
Pública. 

 
Tercer. Els aspirants, d’acord a la base cinquena de la convocatòria, disposen d’un 

termini de deu dies hàbils per a esmenes i reclamacions. 
 

Quart. Convocar els aspirants admesos que no hagin acreditat el nivell exigit de català, 
en crida única el dimecres 5 de setembre de 2018, a les 09.30 hores a 
l’Ajuntament de Moià, 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. 

Núm. 

Registre Motiu exclusió

1732/2018 No aporta titulació requerida

Núm. Registre 

d'entrada

1615/2018

1720/2018

1729/2018

1731/2018

1733/2018

1758/2018
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Cinquè.  Convocar al tribunal qualificador el divendres 7 de setembre de 2018 a les 
9.00 hores a l’Ajuntament de Moià per tal de procedir a la valoració de mèrits, 
d’acord a la base sisena de la convocatòria. 
 

Sisè. Convocar els aspirants que superin la prova de llengua catalana i la resta 
d’aspirants admesos el dimecres 12 de setembre de 2018 a les 09.00 hores en 
crida única, per tal de realitzar la prova teòrica, que es farà a l’Ajuntament de Moià 
(Plaça Sant Sebastià, 1 – Moià). Els aspirants s’han de presentar proveïts del DNI. 
 

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

 
Vuitè.  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. 
 

Novè. Els presents acords són susceptibles als recursos que s’especifiquen a les 
bases de la convocatòria. 

 
 

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