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Departament: Secretaria 
Tema: Procediment selectiu d’un Oficial Polivalent Laboral Permanent Fix de 

Plantilla 
Expedient: 945/2018 

 
 
Moià, 12 de setembre de 2018. 
 
A primera hora del matí el Tribunal del Procediment Selectiu d’un Oficial Polivalent 

Permanent Fix de Plantilla, convida els aspirants a realitzar l’exercici teòric mitjançant 
la realització del sorteig dels temes establerts a la Base Desena.1.1. de la 
convocatòria, que ha donat com a resultat l’obligació de desenvolupar els Temes 4, 
11 i 13. 

 
En la realització del sorteig el Tribunal ha considerat com a temes de la Part General 

els numerats de l’1 al 4 i com a temes de la Part Especial la resta. 
 
Durant les dues hores d’execució de l’exercici el Tribunal ha realitzat en paral·lel la 

valoració dels mèrits, publicant-ne el resultat a la Web Municipal prèviament a 
l’avaluació dels exercicis teòrics, tal i com està establert a les Bases del Procediment 
Selectiu. 

 
Per a l’avaluació de l’examen teòric el Tribunal ha comptat amb l’assessorament 

tècnic expert de la senyora Montse Munné i Reig, Tècnica del Departament Municipal 
d’Urbanisme i Medi Ambient (Tema 4), i del senyor Maurici Bosch i Serramalera, 
Enginyer Tècnic Municipal (Temes 11 i 13). 

 
El Tribunal, per unanimitat i assentiment ha resolt atribuir als candidats les següents 

puntuacions: 
Registre 

d'Entrada 
Puntuació Qualificació 

RE384 6,67 Apte 

1720 5,83 Apte 

1687 5,33 Apte 

1729 5,33 Apte 

1731 2,5 No Apte 

1719 0,67 No Apte 

 
Finalment, també per unanimitat, ha decidit de convocar als aspirants aprovats a la 

realització de la prova pràctica pel proper 19 de setembre de 2018 a les 17:00 hores 
a la Casa de la Vila. 
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A les 12:30 es dona per finalitzada la sessió, de la qual en dono fe com a Secretària 
del Tribunal designada verbalment per l’Alcalde en data d’avui estenent aquesta Acta, 
que signen conjuntament amb mi la resta de membres del Tribunal, en prova de 
conformitat amb el seu contingut. 
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