
 

 

 

RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA 
 

Assumpte: Aspirants admesos del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball 

d’operaris oficials de 1a per al manteniment d’instal·lacions d’aigua potable i clavegueram. 

Relació de fets 

En data 28 de febrer de 2022 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a participar 

en el procés selectiu d’una borsa de treball d’operaris de manteniment d’instal·lacions. 

Fonaments de dret 

Article 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 

214/1990, de 30 de juliol. 

Bases de la convocatòria per al procés selectiu d’una borsa de treball d’operaris oficials de 1a. 

Fent ús de les atribucions que m’han estat conferides, 

RESOLC 

Primer.- Declarar admeses i excloses les persones aspirants següents: 

ASPIRANTS ADMESOS 

Num. Entrada DNI Aspirant Estat 

111645 ***5800** R.J.N. Admès 

162033 ***5401** P.C.G. Admès 

221519 ***4717** D.A.R Admès 

241947 ***5999** J.L.O. Admès 

250726 ***5830** J.S.P. Admès 

262159 ***4819** A.V.B. Admès 

271626 ***9031** B.P.P. Admès 

 

ASPIRANTS EXCLOSOS 

Num. Entrada DNI Aspirant Estat Motiu 

102126 ***3030** M.C.C. Exclòs No justifica els requisits mínims 
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Segon.- Designar els membres de la comissió de selecció següent: 

Composició Titular 

President Maria Planells, Gerent d'Onaigua 

Secretària 
Anna Costa Escalé, Cicle de l’Aigua 
Consell Comarcal d'Osona 

 

Tercer.- Convocar a les persones aspirants admeses a la realització de proves pràctiques, que es 

duran a terme a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable d’Osona Nord Voltreganès (Carretera 

Conanglell s/n, 08570, Barcelona), el dia 15 de març de 2022 a les 17:30. 

Quart.- Disposar la publicació de la presenta resolució a la web d’Onaigua i concedir un termini 

de deu dies naturals per a l’esmena de defectes i possibles reclamacions, a comptar de a partir 

de l’endemà de la data d’aquesta resolució. 

Cinquè.- La llista provisional s’elevarà a definitiva, sense necessitat de nova publicació, si en el 

termini de deu dies naturals no es presenten reclamacions. En cas que s’hagi presentat 

reclamacions, es resoldrà si s’estimen o desestimen i es procedirà a l’elaboració d’una nova llista 

d’admesos i exclosos, en aquest cas, definitiva. 

 

 

Gerent d’Onaigua 
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