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Àrea: Presidència 
Expedient núm.: 1219/2022 
Procediment: Llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu per a l’estabilització de la plaça 

d’operari/ària, codi procés CM-OP-AIGÜES, mitjantçant concurs de mèrtis. 
 
RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA 

Antecedents de Fets 

1. Per resolució de 30 de maig, s’aprova l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’estabilització d’ocupació temporal de 
la Societat Municipal d’Aigües Moià, S.A. 

2. L’Oferta Pública d’Ocupació per a l’estabilització d’ocupació temporal de la Societat Municipal d’Aigües de 
Moià, S.A. es publica al Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB) en data 1 de juny de 2022 i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en data 31 de maig de 2022.   

3. A data 28/12/2022, el President de la Societat Municipal d’Aigües de Moià aprova les bases del procediment 
selectiu per a l’estabilització de les places vacants de personal laboral de la plantilla de personal de la Societat 
Municipal d’Aigües de Moià, S.A. i convoca  les proves de selecció per cobrir les places vacants de personal 
laboral de la plantilla de personal de la Societat Municipal d’Aigües de Moià, S.A. 
 
4. Les bases i la convocatòria del procediment selectiu per a l’estabilització de les places vacants de personal 
laboral de la plantilla de personal de la Societat Municipal d’aigües de Moià, S.A., es publiquen al Butlletí Oficial 
de la província de Barcelona (BOPB) en data 29 de desembre de 2022, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) en data 3 de gener de 2023, al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) en data 24 de gener de 2023 i 
al tauler d’anuncis i al web de la Societat Municipal d’Aigües de Moià, S.A. 
 

Fonaments de dret 

1. Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació 
pública. 

2. Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre. 

3. Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels 
treballadors. 

  
4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

  
5. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic. 

  
6. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 

  
7. Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

  
8. Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

  
9. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals. 

  
10. Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril. 

  
11. Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs 
de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat aprovat per Reial 
decret 364/1995, de 10 de març. 
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12.  Amb caràcter supletori i amb caràcter orientatiu la Resolució de la Secretaria d'Estat de Funció Pública sobre 
les orientacions per a l'engegada dels processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, 
de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. 
  
PART RESOLUTIVA 

 
Per tant, en exercici de les competències que tinc atribuïdes, resolc: 
 
1. Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per l’accés a una 
plaça d’operari/ària, codi procés CM-OP-AIGÜES. 
 

 
ASPIRANTS ADMESOS, amb indicació de l’acreditació o no del nivell de català requerit: 

 

Nom aspirant DNI aspirant Català 

GUTIERREZ CAMARA, ANTONIO ****113** Exempt/a 

MARSINYAC HOMS, JORDI ****751** Exempt/a 

 
ASPIRANTS EXCLOSOS, amb indicació del motiu de l’exclusió provisional: 

 

DNI aspirant Motiu d’exclusió 

48041894T No aporta el carnet de conduir 

77609540L No acredita correctament la situació d’atur o el pagament dels drets d’inscripció 

 
2. Oferir als interessats un termini de deu dies hàbils per a esmenes de documentació i possibles reclamacions 
que hagin motivat l’exclusió, des del dia següent en què es publiqui el llistat d’admesos i exclosos al web i al 
tauler d’anuncis de la societat. Un cop transcorregut aquest termini de deu dies hàbils sense que l’aspirant hagi 
esmenat o rectificat la seva instància, quedarà definitivament exclòs/a de la convocatòria. En cas que no se’n 
presentin, s’entendrà elevada a definitiva la llista provisional. 
 
3. La designació dels membres del Tribunal Qualificador es fixarà en la llista definitiva d’admesos i exclosos una 
vegada finalitzat el termini per esmenes. 
 

4. Els presents acords i anuncis successius relatius a aquesta convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis i a la 
web de la Societat Municipal d’Aigües de Moià, S.A.  www.aiguesmoia.cat. 
 
5. Els presents acords són susceptibles dels recursos que s’especifiquen a les bases de la convocatòria. 

 
Moià, a la data de la firma electrònica 

 
La data vàlida d’aquest document és la data de signatura del titular de l’òrgan de Presidència que consta a la 
firma electrònica. 

 
 
 
 
 
 
 
Dionís Guiteras i Rubio       
El President de la Societat Municipal d’Aigües de Moià, S.A.       
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