ACTA DEL PROCÉS DE 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 passat 28 de gener de 2021 va finalitzar el termini per tal que les 4
aspirants, que van obtenir les majors puntuacions, presentessin 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,
tal i com indiquen les bases del procés en el seu punt 7.3 i 7.4.
Atès que només són tres les aspirants que han presentat el projecte i que
per tant, se les convoca 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 a les aspirants, 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 a les 3 aspirants, que continuen en el
procés, a una entrevista el dimarts 9 de febrer, a l’edifici de l’Enològica, al
c/ Amàlia Soler 29 de Vilafranca del Penedès, en el següent ordre:
-

Mònica Díaz Castell, a les 12:30h
Montserrat Domènech Prat, a les 13:15h
Montserrat Peña Calvet, a les 14h

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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