ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN/A DIRECTOR/A DE SERVEIS
SOCIALS
A les 12:00h del dia 12 de gener de 2021, a la sala Pau Boada d’aquest
Ajuntament, es constitueix el tribunal qualificador del procés per a la
selecció d’un/a Director/a de Serveis Socials.
Presideix el tribunal qualificador el senyor Ramon Zaballa i Serra (Tinent
d'Alcalde de l'Àrea de Serveis a les persones i promoció social) i actuen com
a vocals el senyor Aureli Ruiz i Milà (Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Serveis
Centrals i Hisenda i regidor de RH), el senyor Francesc Giralt i Fernàndez
(Director de l'Àrea de Serveis Centrals i Hisenda), el senyor Francesc Xavier
Senabre Via (cap del servei de Benestar social) i la senyora Almudena
Pedreño Bueno (Cap del servei de Recursos Humans i Organització).
El tribunal procedeix a realitzar la valoració dels mèrits al·legats i acreditats
pels aspirants admesos segons el punt 7.3 de les bases reguladores del
procés; determinant també que en l’apartat de formació 7.3.b.1 i 7.3.b.2,
de les mateixes bases, només es valoraran aquelles accions formatives amb
una durada igual o superior a 20h.

CABRE PEIRAU,LAURA
CARRETO LOPEZ, MIGUEL ANGEL
CUESTA OLIVER, OLGA
DIAZ CASTELL, MONICA
DOMENECH PRAT, MONTSERRAT
GARRIGA PLANAS, ALBA
MELLADO BAYO, MARC
PEÑA CALVET, MONTSERRAT
PUJOLAR ATANES, MARTA
VALLS FANTOVA, JUAN

4,5

1
0,75

3
6
12

1
1
1

1,25
1,25

Per altra formació
relacionada amb el lloc de
treball

Per llicenciatura o grau
universitari addicional,
màster o postgrau
Per formació específica en
gestió de persones,
habilitats directives o
organització

Per altra experiència
directiva a l’Administració
Pública
Per altra experiència
directiva a corporacions
privades

Per experiència en funcions
directives de l’àmbit dels
Serveis Socials de
corporacions privades

NOM I COGNOMS

Per experiència en funcions
directives de l’àmbit dels
Serveis Socials en
Administracions Públiques

Els resultats obtinguts són els següents:

PUNTUACIÓ
TOTAL

2,4
3
3
3

3
2
4,5
3

1,25
1

1,5
1
0,5

3
2,1

Tal i com indiquen les bases reguladores del procés, en el seu punt 7.3 i
7.4, les 4 aspirants que han obtingut les majors puntuacions passen a la
fase de la prova pràctica que consisteix en presentar un projecte d’actuació
estratègica pels Serveis Socials de Vilafranca del Penedès pels propers 3
anys i ajustament de la proposta a la situació i context actuals.
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8,90
7,75
1,00
10,25
16,25
3,00
2,00
10,25
7,10
0,50

Les aspirants disposen d’un termini màxim de 10 dies, per a presentar el
projecte, a partir de la data de la resolució. La presentació del mateix
s’haurà de realitzar preferiblement mitjançant la seu electrònica de
l’Ajuntament o bé de forma presencial a les oficines de l’OAC.
El projecte tindrà una extensió mínima de 30 pàgines i màxima de 50, i
s’haurà d’exposar davant els membres del Tribunal Qualificador; valorant
especialment la innovació, la coherència tècnica i el pragmatisme del
mateix.
I sense cap altra qüestió es dóna per finalitzada la sessió, de la qual s'estén
aquesta acta que signen el president i els vocals del Tribunal.
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