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 11 de març de 2021, a la sala de Penedès Turisme, van tenir lloc
les entrevistes dels tres aspirants al lloc de Director/a de Turisme, segons la
programació establerta:
-

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

L’entrevista, tal i com indiquen les bases en el seu punt 7.5, tenia la finalitat
que els / les aspirants fessin una breu exposició i defensa dels projectes
presentats, responent també les preguntes i aclariments que el Tribunal
pogués demanar, així com una valoració de les competències professionals
requerides per a l’òptim desenvolupament del lloc de treball.
A l’hora de valorar la prova pràctica, consistent en presentar un projecte de
desenvolupament d’estratègia turística per a la ciutat de Vilafranca del
Penedès, el Tribunal Qualificador ha tingut en compte tant el projecte
presentat, com la defensa i exposició que del mateix han realitzat els
aspirants durant l’entrevista i les contestacions a les preguntes i aclariments
demanats pels membres del Tribunal. Els resultats atorgats pel Tribunal
són:

NOM I COGNOMS
BARÓ ROS, IRENE
COLMENERO LARRIBA, MANUEL
ENGUITA ALBET, ERIC

PUNTUACIÓ
PROVA
PRÀCTICA
24
21
21,5

Respecte la puntuació de l’entrevista, consistent en la valoració de
competències professionals, i en especial: el lideratge, les habilitats
comunicatives, l’adaptació i transversalitat, la direcció d’equips, la presa de
decisions, la iniciativa i la capacitat negociadora; els resultats són els
següents:
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NOM I COGNOMS
BARÓ ROS, IRENE
COLMENERO LARRIBA, MANUEL
ENGUITA ALBET, ERIC

PUNTUACIÓ
ENTREVISTA
4
9,8
8,3

Així doncs, les puntuacions finals del procés selectiu, sumant la valoració de
mèrits, la prova pràctica, i el resultat de l’entrevista, són les següents:

NOM I COGNOMS
BARÓ ROS, IRENE
COLMENERO LARRIBA, MANUEL
ENGUITA ALBET, ERIC

PUNTUACIÓ
MÈRITS

PUNTUACIÓ
PROVA
PRÀCTICA

5,50
4,50
5,50

24
21
21,5

PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
ENTREVISTA
TOTAL
4
9,8
8,3

33,5
35,3
35,3

Una vegada finalitzat el procés de qualificació dels aspirats, es constata que
cap dels aspirants assoleix la puntuació mínima de 50 punts que seria la
meitat de la puntuació màxima possible en el conjunt del procés. Tampoc
cap dels aspirants assoleix la meitat de la puntuació possible en els apartats
de mèrits valorables, prova pràctica o projecte i entrevista.
El Tribunal té en compte:
a) Que es va establir en les bases com a requisit acreditar funcions
directives en l’àmbit públic i privat. Si bé en la valoració inicial de
mèrits l’experiència en l’àmbit directiu es va donar inicialment com a
vàlida, en realitat la puntuació fou baixa en tots els casos, i a la vista
de les entrevistes es conclou que malgrat que els aspirants han creat
microempreses en l’àmbit turístic, el seu bagatge en funció directiva
amb direcció de recursos i equips amplis és limitada.
b) La base 7.4 indica quines són les competències professionals
requerides per a l’òptim desenvolupament del lloc de treball de perfil
directiu (lideratge i estratègia, habilitats comunicatives, adaptació,
direcció d’equips, presa de decisions, etc.). Reexaminats els
currículums, el projectes presentats i la seva defesa i les entrevistes
realitzades amb diferents preguntes formulades, el Tribunal considera
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que cap dels aspirants assoleix la suficiència exigible en un lloc de
treball directiu en la major part d’aquestes competències.
Cal tenir present que la designació de personal directiu professional ha
d’atendre a principis de mèrits i capacitat, però també a criteris d’idoneïtat.
Es pot considerar que cap dels aspirants acredita un nivell suficient de les
competències professionals requerides per a l’acompliment del lloc de
treball de Director/a de Turisme.
Per tot l’exposat, els membres del Tribunal Qualificador proposen no
realitzar cap proposta de nomenament per al lloc de director/a de Turisme.
L’alcalde acordarà el que estimi adient a la vista de les consideracions que
es formulen en aquesta acta.
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.
La presidenta,

MARIA
DOLORS RIUS
MARRUGAT DNI
35019812N
(TCAT)

Vocals,
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