Entitat Pública Empresarial Local
Terrassa Cicle de l’Aigua EPEL
30.01.2019

ACTA DE LA (4ª) REUNIÓ DE L’ÒRGAN DE SELECCIO EN EL PROCÉS PER A
COBRIR LA GERENCIA DE L’ENTITAT
A la ciutat de Terrassa, en les dependències de l’Ajuntament de Terrassa, a les 12,30
hores del dia 30 de gener de 2019, es reuneixen les persones de l’òrgan de selecció
que s’indiquen a continuació: Sr. Pere Montaña Josa, Director de l’Àrea de Serveis
Generals i Govern obert de l’Ajuntament i, en representació de l’esmentada Àrea, que
presideix la reunió per absència justificada del Sr. Marc Cadevall Artigues. El Sr.
Joan Maria Gaya Fuertes, membre no electe del Consell d’Administració de l’Entitat;
Sr. Josep Antoni Latorre Raez, Director de Serveis de Medi Ambient i Sostenibilitat
de l’Ajuntament, en el que esta integrat el Cicle de l’Aigua. La Sra. Dolors Mazas
Vidal, Secretaria del Consell d’Administració de l’Entitat i Lletrat municipal, que actuarà
de secretària.
I.- Antecedents
Publicitat. De conformitat amb el punt “4.- Publicitat i presentació de les sol·licituds”
de les bases reguladores del procés de selecció, la convocatòria s’ha fet pública als
mitjans següents:
(i)
Web de l’Ajuntament de Terrassa i de l’Entitat “Terrassa Cicle de l’Aigua
EPEL”
(ii)
En el Diari de Terrassa de data 1 de desembre de 2018.
(i)
En el diari La Vanguardia de data 9 de desembre de 2018
El termini de presentació d’instàncies per participar en el procés finalitzà el dia 24 de
desembre de 2018 (inclòs).
En data 16 de gener de 2019, es va reunir l’òrgan de selecció, que va aprovar la llista
de persones admeses (9), excloses (1), i admeses provisionals condicionades a la
prova de català (4), en total 14, amb el resultat detallat que consta a l’acta publicada
a la web de l’Ajuntament i de l’Entitat, fixant el dia 29 de gener per a la realització de la
prova de català.
Incidència. Amb posterioritat a la reunió del dia 16 de gener de 2019, es va detectar
una incidència, durant el termini de presentació de sol·licituds, en el correu electrònic
de la bústia de l’Entitat, per la qual cosa, s’ha requerit una verificació informàtica que
permetés acreditar la totalitat de sol·licituds presentades en el termini. La comprovació
ha detectat quatre instàncies presentades i registrades a la base de dades del
servidor, dins del termini, a les que no s’havia pogut accedir i no s’havien tingut en
compte. Tot seguit l’òrgan de selecció ha procedit a l’aplaçament de la prova de català
prevista pel dia 29.01.2019 (v. acta 28.01.2019) i a analitzar documentació.
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II.- Candidats. Llista Provisional de persones admeses i excloses.
A la vista del que s’ha exposat anteriorment, una vegada analitzada la documentació,
resulta que les sol·licituds presentades han estat d’un total de 18, 17 dins de termini i,
una fora de termini.
Després de la comprovació de l’acompliment dels requisits mínims exigibles per a
l’accés a la plaça, es procedeix a l’adopció dels acords següents:
1. Deixar sense efecte les llistes aprovades de persones admeses i excloses que
consten a l’acta de data 16.01.2019.
2. Aprovar la llista de persones admeses i que acrediten el nivell de suficiència de
català (equivalent a C1), la llista de persones admeses de manera provisional i
condicionades a la realització de la prova de català, per no haver acreditat
documentalment aquest coneixement i, la llista de persones no admeses.
Una vegada realitzada la prova de català es procedirà a l’aprovació de la llista
definitiva de persones admeses.
Llista de persones admeses
1. Alerm Domènech, Llorenç.
2. Boladeras Perpinyà, Pere
3. Cabello Bergillos, Fernando
4. Crispí Sucarrats, Anna
5. Fornieles Contreras, Trinitat
6. García Crevillén, Francesc Xavier
7. Quesada Currubí, Ferran
8. Reyes López, Samuel
9. Saperas Sagués, Núria
10. Vazquez García, Juan Ramón

Admès
Admès
Admès
Admesa
Admesa
Admès
Admès
Admès
Admesa
Admès

Llista de persones admeses provisionalment (*)
1. Armenter Ferrando, Josep Lluís Admès condicionat a la prova de català
2. Espinosa Fernández, Rosario
Admesa condicionada a la prova de català
3. Mayol Beltran, Imma
Admesa condicionada a la prova de català
4. Meroño Lombera, Daniel
Admès condicionat a la prova de català
5. Salat Mardaras, Salvador
Admès condicionat a la prova de català
6. Zaragoza Rovira, Eduard
Admès condicionat a la prova de català
(*) Les persones que acreditin estar en possessió del nivell de català requerit que es preveu a
les bases del procés, abans de la data de la prova, quedaran exemptes de la realització de la
mateixa.

Llista de persones no admeses
1. Aparicio Guirao Josep Mª. No admès per presentació fora termini
2. Patllé Gausset, Carles.
No admès per no haver acompanyat a la sol·licitud cap
dels documents indicats a la base 4.

Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, NIF Q 0802203 J. Raval de Montserrat, 14; 08221 Terrassa; Tel. 93 739 70 00

2

III.- Continuació del Procés
1. Notificar a les persones excloses aquesta condició per tal de que durant el termini
de tres dies puguin reclamar, de conformitat amb la base 6 de les normes reguladores
del procés
2. Prova de català. Serà escrita, tindrà una durada màxima d’una hora i es realitzarà
el dia 7 de febrer a les 18 hores, a l’edifici de l’Ajuntament situat al Raval de
Montserrat. Comunicar individualment aquestes dades a les persones afectades.
3. Entrevistes. Iniciar la Fase 2 comprensiva de l’entrevista personal amb aquelles
persones que figuren en la llista de “persones admeses” transcrita en aquesta acta.
4. Publicació d’aquesta acta a la seu electrònica de l’Ajuntament de Terrassa així
com a la web de l’entitat (www.taigua.cat)

No havent-hi més assumptes a tractar, s’estén aquesta Acta al lloc i data a dalt
esmentat.

Pere Montaña Josa
Signat digitalment
Pere
per Pere Montaña
Montaña Josa - DNI
Josa - DNI 39138503R
Data: 2019.01.31
39138503R 09:52:46 +01'00'

Joan Maria Gaya Fuertes

Dolors Mazas Vidal
digitalment per
Dolors Mazas Signat
Dolors Mazas Vidal Vidal - DNI DNI 39143303V
Data: 2019.01.30
39143303V 18:11:38 +01'00'

Josep Antoni Latorre Raez

Firmado

GAYA
digitalmente por
GAYA FUERTES
FUERTES
JUAN MARIA JUAN MARIA 40806717W
- 40806717W Fecha: 2019.01.30

Josep Antoni
Latorre Raez DNI 39163125J

Signat digitalment per
Josep Antoni Latorre
Raez - DNI 39163125J
Data: 2019.01.31
08:29:51 +01'00'

18:57:13 +01'00'
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