ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN/A DIRECTOR/A DE TURISME
Presideix el tribunal qualificador la senyora Dolors Rius i Marrugat (Regidora
de Turisme) 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 Xavier Font Urgell (cap de l’Oficina Tècnica de Turisme
de la Diputació de Barcelona) i la senyora Almudena Pedreño Bueno (Cap del
servei de Recursos Humans i Organització).
El passat 24 de febrer de 2021 va finalitzar el termini per tal que els tres
aspirants, que van superar la prova de català i d’anglès, presentessin un
projecte de desenvolupament d’estratègia turística per a la ciutat de
Vilafranca del Penedès, tal i com indiquen les bases del procés en el seu
punt 7.4.
Es convoca els tres aspirants, que han presentat el projecte, a una
entrevista per tal que puguin fer una exposició del projecte presentat als
membres del Tribunal, els quals podran plantejar preguntes i demanar
aclariments als mateixos, així com per tal d’avaluar el perfil competencial de
les persones aspirants; segons indiquen les bases en el seu punt 7.5.
Per tot això, es procedeix a citar als 3 aspirants, que continuen en el
procés, a una entrevista el dijous 11 de març, a la sala de Penedès Turisme,
situada al c/ Sant Bernat 16, primer pis, de Vilafranca del Penedès, en el
següent ordre:
-

Irene Baró Ros, a les 18h
Manuel Colmenero Larriba, a les 18:45h
Eric Enguita Albet, a les 19:30h

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.
El president,
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