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ANUNCI 

 

Conforme a les previsions que regeixen en els estatuts de la societat mercantil 
"Serveis i Aigües de Barberà, Empresa Municipal, SA" (SABEMSA), degudament 
inscrits en el Registre Mercantil de Barcelona, cal procedir a la renovació  i/o 
reelecció parcial dels membres que integren el consell d'administració de la 
societat. 
 
De conformitat amb l'article 15 dels estatuts esmentats, un d'aquests membres a 
nomenar com a conseller/a ha de ser escollit d'entre les persones usuàries del 
servei d'abastament d'aigua municipal. 
 
És per això que, a fi d'escollir la persona més idònia per ser proposada, a la 
propera Junta General de SABEMSA, per al càrrec de conseller/a en la condició 
anterior i amb l'objectiu d'assolir la màxima concurrència possible de persones 
que estiguin interessades en exercir el càrrec, ES CONVOCA l'obertura d'un 
període per a la seva selecció, d'acord amb els criteris següents: 

 
Requisits de les persones aspirants: 
 
1r. Tenir la majoria d'edat 
 
2n. Ser usuària del servei d'abastament d'aigua i que així aparegui en el padró 

de rebuts de l'aigua vigent en aquest exercici. 
 
3r. No estar incursa en cap causa legal ni estatutària d'incapacitat o 

incompatibilitat per a l'exercici d'aquest càrrec, conforme estableix l'article 
213 de la Llei de societats de capital. 

 
4t. No tenir la condició de membre electe del ple municipal. 
 
 
Condicions d'avaluació d'idoneïtat addicionals: 
 
1a. Tenir la consideració de persona professionalment qualificada, conforme a la 

previsió de l'article 15 dels estatuts socials. 
 
2a. Desenvolupar o haver desenvolupat una professió que guardi relació amb 

l'exercici de funcions gestores o amb la prestació de serveis públics, amb 
especial rellevància al servei d'abastament d'aigua. 
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3a. Tenir formació universitària de grau mig o superior. 
 
4a. Tenir una formació relacionada amb l'exercici de les funcions gestores a 

exercir o amb la prestació de serveis públics, amb especial rellevància el 
servei d'abastament d'aigua. 

 
 
Forma i termini de presentació de sol·licituds: 
 
Forma: Les persones interessades podran formular la seva sol·licitud mitjançant 
el model que s'hi posarà a disposició seva al web de Sabemsa. 
 
A la sol·licitud caldrà acompanyar una relació curricular succinta de les 
condicions d'aptitud i idoneïtat professionals i acadèmiques per al càrrec. 
 
No s'admetran, i conseqüentment no seran objecte de valoració, les sol·licituds 
incompletes o a les quals no s'adjunti la relació curricular indicada. 
 
Lloc: Les sol·licituds s'hauran de presentar a les oficines de Sabemsa en horari,  
de dilluns a dijous, de 8:00 a 13:30 i 15:00 a 17:30 i divendres, de 8:00 a 13:30.  
 
Termini: El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils, 
comptador des de l'endemà de la publicació del present anunci en el web de 
Sabemsa. 
 
 
Comissió de qualificació: 
 
Les sol·licituds seran valorades per una comissió de qualificació integrada pels 
membres següents: 
 
President: el de la societat 
Vocal:  el vicepresident i conseller delegat 
Vocal:  el director de Sabemsa 

Secretari:  el de la Junta General de la societat, amb veu però sense vot 
 
 
Valoració de les sol·licituds i proposta de nomenament: 
 
La comissió de qualificació valorarà el compliment dels requisits d'admissió de les 
sol·licituds, així com les condicions d'aptitud per a l'exercici del càrrec conforme 
als criteris de la present convocatòria, i,  mitjançant una avaluació  del  conjunt de 
mèrits i circumstàncies de cadascuna de les persones aspirants, escollirà 
discrecionalment a la que consideri més idònia per a l'exercici del càrrec, a fi de 
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què, a proposta del president de la societat, sigui nomenada per la Junta General 
de la societat. 
 
El nom de la persona seleccionada per aquest càrrec es farà públic al web de 
Sabemsa en el termini màxim de cinc dies des de l'endemà de la finalització del 
termini de presentació de sol·licituds, i es comunicarà personalment a la mateixa. 
El resultat de la selecció es considerarà comunicat a la resta d'aspirants 
mitjançant l'esmentat anunci publicat al web. 
 
 
Presentació de documentació: 
 
En el termini màxim de dos dies hàbils comptadors des de l'endemà de la 
comunicació que rebi del resultat del procés, la persona seleccionada haurà de 
presentar en les oficines de la societat la documentació acreditativa de les 
condicions curriculars que hagi indicat en la seva sol·licitud. 
 
 
Acceptació nomenament: 
 
La persona proposada com a membre del consell d'administració haurà d'estar 
present en la sessió de la Junta general en la que s'acordi el seu nomenament, 
per tal de confirmar i acceptar-ho expressament. Amb aquesta finalitat, serà 
citada prèviament amb informació del dia, hora i lloc en què se celebrarà aquesta 
sessió.   
 
 
El que es fa públic per a coneixement general. 
 
 
Barberà del Vallès, 21 d'octubre de 2021. 
 
 
 
 
Signat, 
Xavier Garcés Trillo 

Alcalde i President de la societat 
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