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EDICTE  
 
Es fa públic que per decret de l’alcaldia de data 30 de juliol de 2021, en relació a la 
resolució provisional de la llista de persones admeses i excloses del procés selectiu per a 
la contractació de la gerència de la societat mercantil local Serveis Urbans del Masnou, 
Empresa Municipal, S.L. (SUMEM), s’ha resolt el següent,  

 
“La Junta de General de la societat mercantil local Serveis Urbans del Masnou, Empresa 

Municipal, S.L. (SUMEM), en sessió de data 10 de juny de 2021, va convocar el procés 
selectiu per contractar la gerència de SUMEM.  
 
En el Butlletí Oficial de la Província de data 23 de juny de 2021 s’han publicat les bases i 
la convocatòria del procés selectiu per contractar la gerència de SUMEM.  
 
Finalitzat el termini de quinze naturals per presentar les sol·licituds per concórrer al 
procés selectiu, la comissió de selecció ha realitzat la comprovació de requisits conforme 
l’apartat 7.1 de les bases de la convocatòria i ha resolt sobre les persones admeses i 
excloses del procés selectiu.  
 
En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment,  
 
RESOLC:  
 
Primer. Donar per finalitzat el termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu per 
contractar la gerència de SUMEM, i segons determina l’apartat 4t i 5è de les bases de la 
convocatòria, la llista provisional de persones admeses i excloses és la següent:  

 
Admesos:  
Armengol Puig, Marc  
Borbon Mateus, Albert Octavi  
Busquets Alonso, Agnès  
Camps Gelabert, Jordi  
Estruch Jovell, Josep Maria  
Mayo Chao, Sandra  
Navarro Masip, Mateu  
Torres Isach, Xavier  
Torres Palenzuela, Sergio  
 
Exclosos:  
Baeza Sánchez, Juan Manuel (1)  
Bagué Martí, Albert (2)  
Giménez Navarro, Armand (3)  
Gómez García, Carlos (4)  
Miquel Ruzafa, Carles (3)  
Moreno De Castro, Javier (3)  
Reyes Lopez, Samuel (4)  
Sierra Garriga, Carlos (3)  
 

(1) No estar en possessió del títol universitari de llicenciatura o grau  

(2) Sol·licituds presentada fora de termini  

(3) No acreditar una experiència professional mínima de 2 anys en prestació de serveis 
públics urbans, tant pel que fa al vessant tècnic, com al de la gestió de recursos 
econòmics, tècnics i humans assignats a aquests mitjans i a la gestió jurídica i de 
contractació pública.  

(4) No presentar documentació requerida conforme apartat 5 de les bases  
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Segon. Publicar la present resolució en el tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. Les 
persones aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà 
d’aquesta publicació per formular les reclamacions que creguin oportunes, d’acord amb 
l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Se’ls adverteix que, en cas que no esmenin 
dins d’aquest termini el defecte a ells imputable que hagi motivat la seva exclusió, es 
considera que desisteixen de la seva petició.  
 
Tercer. Comunicar que la present resolució esdevindrà definitiva si en el termini previst a 
l’apartat anterior no es produeixen esmenes ni al·legacions.  
 
Quart. Informar que les persones aspirants que es relacionen a continuació han acreditat 
el nivell C1 de llengua catalana per la qual cosa resten exempts/es de la prova de català:  

Busquets Alonso, Agnès  
Camps Gelabert, Jordi  
Estruch Jovell, Josep Maria  
Mayo Chao, Sandra  
Navarro Masip, Mateu  
Torres Isach, Xavier  
Torres Palenzuela, Sergio  

 
Cinquè. Informar que la comissió de selecció està integrada per les persones següents:  
- Candela Calle Rodríguez, membre del Consell d’Administració de SUMEM  

- Artur Gual Castellana, membre del Consell d’Administració de SUMEM  

- Alexandre Alvarez Mena, gerent de l’Ajuntament del Masnou  

- Gustau Roca Priante, secretari de l’Ajuntament del Masnou  

- Mònica Espinàs Martínez, cap de Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament del 
Masnou, que actuarà com a secretària.  
 
Sisè. Realitzar la prova de llengua catalana de nivell suficiència (C1) establerta a l’apartat 
7.2 de les bases de la convocatòria el dia 10 de setembre de 2021 a les 9 hores a 
l’edifici de l’ajuntament carrer Tomàs Vives, 4, Aquesta prova inicial l’hauran de 
realitzar les persones que no han acreditat aquests coneixements, tindrà caràcter 
eliminatori, i serà qualificada com apte o no apte.” 
 
La qual cosa us comunico als efectes establerts per l’article 21 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tot 
indicant-vos que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i, per tant, 
no és susceptible de recurs, i això sens perjudici que pugueu exercitar el que estimeu 
procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015. 
 
 
El Masnou, 
[Firma01-01] 
 

 
 

 
La secretària de la comissió de selecció 
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