Ajuntament de Moià

Departament: Secretaria. Recursos Humans
Tema: Programa Garantia Juvenil Catalunya 2018
Expedient: 1578/2018

Acta del Tribunal Qualificador
Moià, 26 d’octubre de 2018.
A les 9:30 es constitueix el Tribunal Qualificador del procediment selectiu d’un
Tècnic o Auxiliar de Cultura en règim de personal laboral temporal, en el marc de la
convocatòria per a l'any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a
incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia
juvenil a Catalunya (Resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol).
El Tribunal queda composat com segueix:
➢ President: Miquel Colom Canal, Secretari de l’Ajuntament de Moià.
➢ Vocals:
o Lluís Clopés Solà, funcionari de l’Ajuntament de Moià (Absent durant
l’exposició de Montserrat Blasco Biosca, Laia Salvador Roxlo i Adrià Prat
i Martínez).
o Cristina Cabeza Janer, funcionària de l’Ajuntament de Moià.
o Montserrat Viladrich Homs, funcionària de l’Ajuntament de Moià.
➢ Secretària: Cristina Cabeza Janer, funcionària de l’Ajuntament de Moià.
➢ Assessora: Marta Fàbrega i Gallaguet, Directora del Museu i Tècnica Superior
del Departament de Cultura Esports i Joventut de l’Ajuntament de Moià.
El Tribunal, per unanimitat dels assistents, resol formular als candidats les següents
preguntes:
o Les administracions públiques i la gestió cultural a Catalunya. El marc
competencial de l’Administració local en matèria de Cultura. Drets i deures
culturals. Responsabilitats ètiques de la gestió cultural.
o Patrimoni cultural de Moià.
o Procediment que segueix un objecte patrimonial des de l’entrada al Museu
fins a la seva exposició.
o Com reaccionaries davant una situació d’emergència: inundació de les
Coves i al Museu.
El President del Tribunal grava les exposicions, amb l’objecte d’incorporar-les a
l’expedient.
A continuació es convida els aspirants a realitzar l’entrevista per l’ordre en que
figuren a la llista d’admesos i exclosos, d’acord amb el següent protocol:
• Se’ls comunica verbalment a cadascun d’ells la composició del Tribunal que
els ha d’avaluar.
• Se’ls mostra el resultat de la valoració de mèrits.
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•
•
•

Se’ls convida a respondre les qüestions plantejades, sense límit de temps,
oferint-los la possibilitat de realitzar un esquema escrit abans de començar
l’exposició.
Es requereix als que tenen pendent de presentar la declaració jurada exigida
per les Bases perquè esmenin aquest defecte.
Se’ls informa de la data i les formalitats d’incorporació en cas de resultar
seleccionats.

Un cop realitzades la totalitat de les entrevistes, el Tribunal, per unanimitat dels
assistents, resol atribuir les següents puntuacions:
REG
REG 665
REG 672
REG 677
REG 3008
REG 3074

MERITS
2,6
1
1,3
0,5
0

ENTREVISTA
1,8
0,48
0,84
0,9
0,18

TOTAL
4,4
1,48
2,14
1,4
0,18

I sense més assumptes a tractar a les 13:10 hores, i després d’una suspensió de
dues hores per l’absència del President, s’aixeca la sessió, de la qual, com a
Secretària del Tribunal estenc 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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A la vista d’aquestes qualificacions el Tribunal, per unanimitat dels assistents, resol
proposar a l’Alcalde la contractació de JUDIT FENOY GALLART.

