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Expedient núm.: 1219/2022 
Procediment: Convocatòria i procés selectiu per a la provisió definitiva d’una plaça 
d’operari d’aigües de la plantilla (grup AP-(2-A Segons Conveni col·lectiu de treball 
del cicle integral de l’aigua)) de personal laboral de la Societat Municipal d’Aigües de 
Moià, S.A. dins el procés d’estabilització de l’ocupació temporal. 
Tràmit: Acta sessió Tribunal Qualificador 
 
 
 
Moià, 07 de març de 2023 
 
 
A les 9 hores es reuneixen a la sala de reunions de la Societat Municipal d’Aigües de 
Moià, S.A. els membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu per a la provisió 
definitiva d’una plaça d’operari d’aigües de la plantilla (grup AP-(2-A Segons Conveni 
col·lectiu de treball del cicle integral de l’aigua)) de personal laboral, per tal de dur a 
terme la valoració de mèrits. El Tribunal Qualificador es constitueix com segueix: 
 

 Presidenta: Sra. M. Àngels Aspa Pérez de l’Ajuntament de Moià. 

 Vocals:  

o Sr. Albert Casas Crusat de l’Ajuntament de Moià. 

o Sra. Marta Notario Vilarmau, designada per l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya. 

 El Sr. Albert Casas Crusat com a secretari, amb veu i vot. 

 
Els resultats de la valoració de mèrits són els següents: 
 

 

Nom aspirant DNI 
aspirant 

Exp. 
professional 

Form. 
acadèmica 

Form. 
complem. 

Altres 
mèrits 

TOTAL 

GUTIERREZ 
CAMARA, 
ANTONIO 

****113** 23,40 0,00 5,00 0,00 28,40 

MARSINYAC 
HOMS, JORDI 

****751** 14,00 5,00 5,00 0,00 24,00 

DE GEA 
GARRIDO, 

JUAN 

****954** 1,10 5,00 7,00 0,00 13,10 

 
  
A les 11:20 hores es dona per finalitzada la sessió i es disposa la seva publicació a 
la web de la Societat Municipal d’Aigües de Moià, S.A. i al tauler d’anuncis, 
proposant la contractació de l’aspirant el Sr Antonio Camara Gutierrez com a operari, 
en règim de personal laboral fix, d’acord a les bases aprovades per la resolució de 
presidència de 28 de desembre de 2022. 
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De tot el qual en dono fe com a Secretari del Tribunal Qualificador i estenc aquesta 
acta en el dia d’avui, que signen conjuntament amb mi la resta de membres de 
l’òrgan de selecció, en prova de conformitat amb el seu contingut. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Sra. M. Àngels Aspa Pérez    Sra. Marta Notario Vilarmau 
Presidenta del Tribunal Qualificador    Vocal del Tribunal Qualificador 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sr. Albert Casas Crusat 
Secretari del Tribunal Qualificador 
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