
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA DE LES LLISTES D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS  A 
LA PLAÇA DE GERENT DE IPSA. 

Vistes les sol·licituds presentades per la provisió, en règim de personal laboral fixe 
i d’alta direcció, d’una plaça vacant de Gerent de la societat municipal 
Industrial Piera S.A., amb sistema de concurs per mèrits, amb creació de borsa 
de treball, de conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades i en ús 
de les meves atribucions, 

HE RESOLT 

Primer.- Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos i exclosos: 

Relació d’admesos: 

Cognoms, nom DNI Observacions 

CASANO  P. , RAÜL ****9980*  

GARCIA  E. , TONI ****6585*  

JIMÉNEZ  G. , SERGIO ****3491*  

LÓPEZ  M. , IOLANDA ****4396*  

LLOBERA  A. , DANIEL ****7747*  

NOGUÉS  A. , MONTSERRAT ****0711*  

PÉREZ  D. , FERNANDO ****0783*  

SALADO  B. , FRANCISCO J. ****1511*  

SENSERRICH  G. , MAGÍ ****6006*  

TORRES  P. , SERGIO ****8212*  

Relació d’exclosos: 

Cognoms, nom DNI Observacions 

 LLATGE  G. , ALBERT ****4408* 1 



SERRANO  V. , CRISTIAN ****2693* 1 

Índex motius d’exclusió: 
(1) No acredita una experiència mínima de 3 anys en llocs de direcció, direcció política o 

gerència en organitzacions del sector públic o autonòmic. 

Segon.- Publicar la relació provisional d’admesos i exclosos, tot indicant el motiu 
d’exclusió, a la pàgina web de la societat municipal Industrial Piera S.A.  
(https://ipsaserveismunicipals.cat) a l’apartat “anuncis”. 

Tercer.- Publicar aquest anunci de referència al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 

Quart.- Establir un termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació de l’anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per formular reclamacions o esmenar els 
defectes que hagin motivat la seva exclusió. Les al·legacions presentades es resoldran 
en el termini màxim de 20 dies següents a la finalització del termini per a la seva 
presentació. 

Si no es presenten esmenes es considerarà elevada a definitiva la relació d’aspirants 
admesos i exclosos. Si s’accepta alguna reclamació, s’esmenarà la llista i la resolució 
que aprova la llista definitiva es publicarà al BOPB i a la pàgina web de la societat 
municipal. 

Cinqué.- Comunicar que la data de la realització de les entrevistes als 4 aspirants amb 
més puntuació ( segons punt 7.2 de les bases) s’anunciarà en el moment de la publicació 
de la llista definitiva de candidats a la web de la societat. 

Piera, 21 de juny de 2022 

Josep Llopart i Gardela 
President  
Industrial piera S.A. 
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