ACTA DE CONSTITUCIÓ I VALORACIÓ CANDIDATURES
PROCÉS: Selecció del gerent de Mataró Audiovisual, entitat pública empresarial, mitjançant lliure designació
ASSUMPTES: Constitució de la Comissió de Selecció i valoració candidatures
Data: 6 de juliol de 2021.
Hora inici: 9.30 hores.
Hora finalització: 11.00 hores.
Tipus de sessió: presencial.
Lloc: Aula InnoLAB de l’edifici TecnoCampus de Mataró.
ORDRE DEL DIA:
1. Constitució de la comissió de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.
2. Valoració candidatures presentades.
3. Presentació i defensa projecte.

1. Constitució de la comissió de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.
Es constitueix la comissió de selecció designada per les bases, amb l’assistència dels següents membres:
President/a:
Sr. Antoni Merino Orejón, gerent de l’Ajuntament de Mataró
Vocals:
Sra. Ana Villaverde Valle, directora de serveis de Presidència de l’Ajuntament de Mataró
Sra. Núria de José Gomar, designada pel Consell d’Administració de Mataró Audiovisual, E.P.E. com a experta en
gestió d’empreses, àrees o departaments de serveis públics i/o mitjans de comunicació.
Sr. Joan Catà Zaragoza, designat pel Consell d’Administració de Mataró Audiovisual, E.P.E. com a expert en gestió
d’empreses, àrees o departaments de serveis públics i/o mitjans de comunicació.
Sr. Guillem Roset Ariza, membre del Consell Assessor de Mataró Audiovisual E.P.E.
Sr. Marc Melillas Esquirol, de la Xarxa Audiovisual Local
Secretari/ària:
Sra. Ana Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna de l’Ajuntament de Mataró
Observador/a:
Sra. Cristina Salad Garcia de Vinuesa, representant dels treballadors de Mataró Audiovisual E.P.E.
2. Valoració candidatures presentades i selecció de les finalistes.
La Comissió de selecció, un cop constituïda, examinada les candidatures admeses, d’acord a l’establert al punt
1.4 i 1.5 de les bases de selecció, essent els aspectes a valorar els següents:
a) Màsters/postgrau/doctorat dels àmbits de la Gestió i/o de la Comunicació que complementi la formació
de llicenciatura o grau.
b) Experiència com a periodista i/o tècnic/a de comunicació i/o professional dels mitjans de comunicació
c) Experiència en la direcció o gestió d’empreses.
d) Experiència en la direcció, gestió o coordinació de serveis, àrees o departaments de les administracions
públiques.
e) Publicacions.
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f) Premis o altres reconeixements derivats de la tasca professional.
g) Coneixement de la realitat social, econòmica. Cultural i institucional de la ciutat de Mataró.
h) Coneixement d’idiomes diferents dels oficials de Catalunya.
La Comissió de selecció, per unanimitat, acorda seleccionar les tres candidatures que disposen del perfil formatiu,
professional i competencial més adient pel lloc d’alta direcció a cobrir, proposant com a finalistes d’aquesta
valoració a les persones aspirants següents:
-

1289Y
9787B
5988X

3. Presentació i defensa d’un projecte.
Les persones aspirants finalistes disposen d’un termini de 15 dies des de la publicació de la valoració, del 7 al
21 de juliol ambdós inclosos, per presentar un projecte de desenvolupament orgànic i funcional de Mataró
Audiosivual, E.P.E. que ha de contemplar els aparts següents:
-

Pla de gestió i organització.
Proposta de línies d’actuació pels dos anys següents 2022-2023.
Proposta de programació per un any (setembre 2021-setembre 2022)
Proposta de millora de les sinergies amb l’Ajuntament i el Tecnocampus
Pressupost i pla financer
Participació en xarxes i posicionament quan a bones pràctiques de gestió, ètica i valors
Pla de comunicació

Mataró Audiovisual E.P.E. facilitarà a les persones aspirants finalistes la informació bàsica sobre el pressupost,
els recursos humans i tècnics dels que disposa per tal que es pugui confeccionar i lliurar el projecte. Aquesta
informació està disponible a l’apartat de Transparència del web de Mataró Audiovisual E.P.E..
Aquest projecte tindrà una extensió màxima de 30 pàgines, a una sola cara, en format DIN A4 i amb tipus de
lletra Arial o Calibri 11 i interlineat 1,5 (els encapçalaments d’apartats i seccions del document podran ser de
grandària superior).
Presentació Projecte
El darrer dia de presentació serà el 21 de juliol a les 15 hores, mitjançant correu electrònic a
administracio@mataroaudiovisual.cat i/o al registre d’entrada de Mataró Audiovisual E.P.E., adreçat a la
presidència de la Comissió de selecció d’aquesta convocatòria i preferiblement en format electrònic (llapis de
memòria USB en sobre tancat). En cas de presentar-se en format paper, haurà de ser també en sobre tancat,
dirigit igualment a la presidència de la Comissió de selecció.
Exposició i defensa del projecte
L’exposició i defensa del projecte serà el proper 26 de juliol de 2021, a l’aula InnovLAB de l’edifici del
TecnoCampus de Mataró, en els horaris següents:
Codi aspirant

Horari exposició i defensa

1289Y
9787B
5988X

9.00 hores
9.45 hores
10.30 hores
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L’exposició i defensa podrà ser amb suport visual. L’exposició haurà d’ajustar-se al contingut del projecte
presentat i es desenvoluparà durant un temps màxim de 20 minuts, al final dels quals, els membres de la
comissió podran formular les preguntes i aclariments que s’escaiguin sobre el treball presentat i exposat.
Els aspectes a valorar, que podran ser a títol orientatiu: l’anàlisi i diagnòstic de la situació actual; innovació i
propostes de millora; motivació, justificació i descripció d’objectius de les propostes; establiment de conclusions;
presentació, estructura, ordre i claredat; i exposició i defensa del projecte, així com les competències de
-

Visió estratègica,
Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comunicació i influència
Gestió del canvi i lideratge

I sense més assumptes a tractar, es finalitza la sessió i es signa aquesta acta amb la conformitat de la comissió
de selecció.
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