
 

ANUNCI DEL PRESIDENT DE L’EMPRESA MUNICIPAL FOMENT DE LA 
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA (FORUM SA) 

 
Assumpte: Relació definitiva de persones admeses i excloses en el procés 
per a la provisió pel sistema de lliure designació de la gerència de l'empresa municipal 
Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A. (FORUM SA) 

El passat 30 de setembre de 2021 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds 
establert a les bases i criteris tècnics reguladors de la provisió pel sistema de lliure 
designació i amb contracte laboral d'alta direcció del lloc de gerència de l'empresa 
municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A. (FORUM SA) aprovats 
pel consell d’administració de la companyia en sessió de data 22 de juliol de 2021  

Amb data 27 d’octubre de 2021 es va resoldre pel president del Consell 
d’Administració de la companyia es va aprovar relació provisional de persones 
admeses i excloses en el procés per a la provisió pel sistema de lliure designació de la 
gerència de l'empresa municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A. 
(FORUM SA) 

El dia 28 d’octubre de 2021 a la web de l’empresa es va fixar anunci relatiu a 
l’esmentada resolució provisional de persones admeses i excloses. També es va 
trametre per correu electrònic a les persones interessades. 

Es va concedir un termini de deu dies hàbils per a la subsanació dels defectes 
apreciats a les sol·licituds i documentació adjunta que va expirar el passat dia 12 de 
novembre de 2021. Durant aquest període ha presentat documentació per a esmena 
de les sol·licituds les persones següents:  

Han aportat la documentació justificativa:  

• Casas Santoyo, Marta 
• Franch Parella, Anna 
• Royo Castejón, Òscar 

No ha aportat la documentació justificativa: 

• Sellart Pareño, Anna. No aporta justificació de la titulació exigida 

De la comprovació de la documentació presentada resulta la llista definitiva de 
persones admeses i excloses que s’aprova per la present. 

Consideracions legals 
 
La base 7,2,2,2 de les bases i criteris tècnics abans esmentats estableixen que, 
finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’elaborarà una llista d’admesos i 
exclosos que serà publicada a la pàgina web de la societat, tot concedint-se un 
termini de 10 dies hàbils per a l’esmena de les causes d’exclusió detectades.  
 



 

Transcorregut el termini i presentada la documentació, correspon elevar a definitiva la 
llista provisional de persones admeses i excloses. 
 
Conforme a l’art. 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, la resolució no és definitiva, però implica la 
impossibilitat de continuar el procediment per les persones definitivament excloses en 
el procediment de selecció, per la qual cosa procedeix el recurs d’alçada davant 
l’Ajuntament de Manresa.  
 
Com a president de l'empresa municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manresa S.A. (FORUM SA) 
 
Resolc: 
 
Primer.- Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses al procés per 
a la provisió pel sistema de lliure designació de la gerència de l'empresa municipal 
Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A. (FORUM SA) 
 
Admeses definitivament 
 

NIF Nom i Cognoms Observacions 
---5946-- Baylina Torreano, Mateu • Cap 
---3941-- Casas Santoyo, Marta • Cap 
---5268-- Franch Parella, Anna • Cap 
---6071-- Nogués Aymamí,  Montserrat • Cap 
---4530-- Royo Castejón,  Òscar • Cap 

 
Excloses definitivament 
 

NIF NOM I COGNOMS OBSERVACIONS 
---9420-- 
 

Barceló Martinez, Jonatan • Manca signar sol·licitud normalitzada * 
• No acredita titulació mínima per accedir al procés de 

selecció * 
• Manca acreditar el nivell de coneixement de català 
• No aporta contractes de treball acreditatius de 

l’experiència laboral. 
• Manca acreditar el grandària de l’empresa on ha 

prestat serveis exigida per la base 6,c, paràgraf 2. * 
---8722-- Carner Pujol, Marc • Manca acreditar el nivell de coneixement de català 

• Manca acreditar el grandària de l’empresa on ha 
prestat serveis exigida per la base 6,c, paràgraf 2.* 

---4951-- Casals Solé, Miquel • Manca signar sol·licitud normalitzada * 
• Manca signar carta de presentació * 
• No acredita titulació mínima per accedir al procés de 

selecció * 
• Manca acreditar el nivell de coneixement de català 
• Manca acreditar el grandària de l’empresa on ha 

prestat serveis exigida per la base 6,c, paràgraf 2.*  
---3334-- el Housaini Zeriouh, 

Fayza 
• Manca signar sol·licitud normalitzada * 
• Manca signar carta de presentació * 
• Manca acreditar el nivell de coneixement de català 
• No aporta contractes de treball acreditatius de 

l’experiència laboral. 



 

• No acredita experiència mínima exigida per la base 
6,c, paràgraf 2.* 

---6064-- Roses Obradors, Xavier • No acredita experiència mínima exigida per la base 
6,c, paràgraf 2. * 

---2203-- 
 

Sansó Oliver, Joana Mª • No acredita titulació mínima per accedir al procés de 
selecció * 

• Manca acreditar el grandària de l’empresa on ha 
prestat serveis exigida per la base 6,c, paràgraf 2. * 

---2825-- Sellart Parreño, Anna • No acredita titulació mínima per accedir al procés de 
selecció * 

• Manca acreditar el nivell de coneixement de català 
• Manca acreditar el grandària de l’empresa on ha 

prestat serveis exigida per la base 6,c, paràgraf 2. * 
 

Segon.- Fixar que les proves psicotècniques a que fa referència la base 7,2,2,4 de les 
reguladores i criteris tècnics d’aquest procés de selecció, es realitzaran el dia 1 de 
desembre de 2021, a les 17 hores, a la seu de la companyia, Plaça Immaculada 3, 
08241 Manresa.  

Tercer.- Expressar que contra aquesta resolució, que no és definitiva, però implica la 
impossibilitat de continuar el procediment per les persones definitivament excloses en 
el procediment de selecció, es pot presentar recurs d’alçada davant l’alcaldia de 
l’Ajuntament de Manresa per un termini de 30 dies comptats de l’endemà de la 
publicació d’aquesta resolució en la pàgina web de l’empresa FORUM SA. 
 

Quart.- Els membres de l’òrgan de selecció expressats a les bases i criteris tècnics del 
procés de selecció podran ser objecte de recusació per part de les persones aspirants 
en qualsevol moment del procediment. 
 

Cinquè.- Penjar anunci d’aquesta resolució a la pàgina web de FORUM SA per al 
coneixement de les persones interessades i als efectes escaients. Tot expressant que 
es farà servir aquest mitjà de comunicació en les fases ulteriors. 

El president del Consell d’Administració 
David Aaron López Martí 
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