ACTA DE CONSTITUCIÓ I VALORACIÓ CANDIDATURES
PROCÉS: Selecció del gerent de Mataró Audiovisual, entitat pública empresarial, mitjançant lliure designació
ASSUMPTES: Acta sessió i proposta candidat
Data: 26 de juliol de 2021.
Hora inici: 8.45 hores.
Hora finalització: 12.30 hores.
Tipus de sessió: presencial.
Lloc: Sala Burriac de l’edifici TecnoCampus de Mataró.
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Reunió de la comissió de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.
Valoració dels projectes presentat i de la seva defensa.
Entrevista.
Resultat final

1. Reunió de la comissió de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.
Es reuneix 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 dels projectes presentat i de la seva defensa.
La persona aspirant amb codi identificador 5988X el dia 21 de juliol a les 00.19 hores va demanar un ajornament
en el termini de presentació del projecte, la comissió de selecció va sol·licitar a la persona perquè justifiques amb
el documents pertinents les causes acreditades abans de les 15 hores del dia 21. La persona aspirant va enviar
correu electrònic a les 15.13 hores adjuntat la documentació i aquesta comissió va desestimar aquesta petició
per extemporània i no considerar els motius al·legats com un supòsit de força major.
Les tres persones finalistes han presentar dins termini i forma els seus projectes de desenvolupament orgànic i
funcional de Mataró Audiovisual, E.P.E.
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A les 9.06 hores s’inicia la defensa dels projectes presentats per part dels candidats, d’acord amb l’ordre de
presentació establert a l’acta de constitució de la comissió del 6 de juliol. La durada de la presentació ha estat de
20 minuts per cada aspirant i al finalitzar, la comissió de selecció ha procedit a realitzar les preguntes i aclariments
necessaris sobre el projecte presentat.
Els aspectes valorats per la comissió han estat:
-

Anàlisi i diagnòstic de la situació actual
Innovació i propostes de millora
Motivació
Justificació i descripció d’objectius de les propostes
Conclusions
Presentació, estructura, ordre i claredat
Exposició i defensa del projecte

La comissió de selecció considera, després d’haver estudiat les memòries/projectes presentats i la defensa que
avui han fet els tres candidats, que els tres projectes presentats reuneixen els mínims que es requeria per assolir
aquesta fase, si bé considera, que hi ha una d’elles que en destaca i que s’adequa més al lloc de treball a
seleccionar.
3. Entrevista.
D’acord a l’apartat 7.2 de les bases de selecció, la comissió de selecció considera que no es necessari realitzar
l’entrevista a les persones aspirants, ja que amb el torn final de preguntes ha estat suficient per acabar
d’esclarir els dubtes relatius als projectes i veure el perfil competencial dels aspirants.
4. Resultat final
La Comissió de selecció, finalitzada la defensa dels projectes, delibera sobre la candidatura amb el perfil més
idoni per desenvolupar les funcions del lloc de treball i proposa a la Presidència del Consell d’Administració de
Mataró Audiovisual, E.P.E, per ocupar el lloc de treball de gerent a la persona aspirant amb codi identificador:
- 1289Y
Del seu currículum es desprèn que disposa de l’experiència adient, tan en l’àmbit del periodisme com en la
direcció i lideratge d’equips de treball, formació reglada i complementària adequada per a desenvolupar les
funcions del lloc i en la presentació i defensa del projecte ha quedat palès que disposa de les competències
requerides per aquest lloc de treball: visió estratègica, planificació, organització i avaluació dels serveis públics,
comunicació i influència i gestió del canvi i lideratge.
Aquesta Comissió realitzarà l’informe pertinent per elevar-lo a la Presidència del Consell d’Administració.

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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