
LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ
D’UN/UNA GERENT DE MATARÓ AUDIOVISUAL, MITJANÇANT LLIURE DESIGNACIÓ.

El Consell d’Administració de Mataró Audiovisual de 16 de juny de 2021 va acordar aprovar les bases
reguladores del procés per a la selecció d’un/una gerent de Mataró Audiovisual, E.P.E., mitjançant
lliure designació.

Les bases esmentades es van publicar al BOPB del 18 de juny de 2021.

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest procés ha finalitzat el dia 28 de juny
de 2021 a les 15:00 hores.

D'acord amb les atribucions que assenyala l'art. 7 dels Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial
Mataró Audiovisual,

RESOLC

1. APROVAR la següent llista de persones admeses i excloses per participar en el procés selectiu,
identificades tal com estableix l’apartat 4.1 de les bases reguladores del procés per a la selecció
d’un/una gerent de Mataró Audiovisual, E.P.E., mitjançant lliure designació:

Persones admeses:
1289Y
6860Z
8179H
9787B
3943F
9551E
7011M
5988X

Persona exclosa:
6311T - Per no reunir el requisit d’acreditar estar en possessió d’una titulació universitària de grau o
llicenciatura.

2. Elevar a definitiva aquesta llista provisional, sense necessitat de nova publicació, si en el termini de
3 dies hàbils, a partir de l’endemà de la data en què es publiqui aquest acord a les pàgines webs
municipal i de Mataró Audiovisual no es presenta cap esmena o si, malgrat haver al·legacions,
aquestes no resultessin admeses.

3. NOMENAR les persones següents com a membres de la comissió de selecció:

Titulars:

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.
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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.

Suplents:

President/a:
Sra. Laura Gómez Ramon, cap de l’Àrea d’Administració General de l’Ajuntament de Mataró.

Vocals:
Sra. Anna Roca Graupera, cap del servei de Comunicació de l’Ajuntament de Mataró.
Sr. Carles Prats Padrós, membre del Consell Assessor de Mataró Audiovisual, E.P.E.

Secretari/ària:
Sr. Carles Ruiz Nogueras, tècnic de gestió de personal de l’Ajuntament de Mataró

Observador/a:
Sr. José Pirt Gracia, representant dels treballadors de  Mataró Audiovisual E.P.E.

4. CONVOCAR la comissió de selecció designada a la present resolució, el dimarts, 6 de juliol de
2021, a les 9.30 hores a la sala de reunions de Mataró Audiovisual, E.P.E., per a la seva constitució i
valoració inicial de les candidatures rebudes d’acord amb l’establert als apartats 1.4 i 1.5 de les bases
reguladores del procés, seleccionant a un màxim de tres candidatures

5. PUBLICAR la present resolució a la pàgina web de Mataró Audiovisual, E.P.E., i a la pàgina web
municipal.

Juan Carlos Jerez
President de Mataró Audiovisual

Mataró, 29 de juny de 2021
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