ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR. RESOLUCIÓ PROVA DE CONEIXEMENTS
DE LLENGUA ANGLESA I DE LLENGUA CATALANA, PREVISTES AL PUNT 7 DE
LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU D’UN/A DIRECTOR/A DE
TURISME
Segons acta del tribunal qualificador del passat 27 de gener de 2021, es va
convocar els 6 aspirants amb major puntuació i que no havien acreditat
documentalment disposar dels nivells requerits de la llengua anglesa i de la llengua
catalana, a realitzar les corresponents proves de coneixements d’idiomes tal i com
indiquen les bases reguladores del procés, en el seu punt 7.2.
La prova de coneixements de llengua anglesa es va celebrar els dies 1, 2 i 3 de
febrer a l’acadèmia LINGOMON Idiomes. Aquesta prova ha consistit en l'acreditació
de coneixements de llengua anglesa equivalents al nivell C1 d’anglès del Marc
Comú Europeu de Referència per a les llengües, analitzant les habilitats dels
aspirants en les competències gramaticals, d’escriptura, escolta i conversa.
Els resultats obtinguts són els següents:
NP: No presentat
NA: No apta/e
A: apta/a

NOM I COGNOMS
BARO ROS, IRENE
COLMENERO LARRIBA, MANUEL
ENGUITA ALBET, ERIC
FERRET FORTUNY, JORDI
FERRIZ MINGUEZ, GEMMA
NICOLAU MUSSONS, ISHAR

PROVA
D'ANGLÈS
A
A
A
NP
NP
NA

La prova de coneixements de llengua catalana es va celebrar el dia 5 de febrer al
Consorci per a la Normalització Lingüística de l’Alt Penedès i Garraf. Aquesta prova
ha consistit en l'acreditació de coneixements de llengua catalana equivalents al
nivell C1. Cal indicar que la sra. Irene Baró Ros va presentar l’acreditació
corresponent al nivell de català C1, quedant per tant exempta de la realització de la
prova.
Els resultats obtinguts són els següents:
NP: No presentat
NA: No apta/e
A: apta/a
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NOM I COGNOMS
COLMENERO LARRIBA, MANUEL
ENGUITA ALBET, ERIC

PROVA DE
CATALÀ
A
A

Per tant, tal i com indiquen les bases reguladores del procés en el punt 7.4 de les
mateixes, es demana els tres aspirants que han estat aptes en la prova d’anglès i
en la de català, a presentar un projecte de desenvolupament d’estratègia turística
per a la ciutat de Vilafranca del Penedès que ha de tenir en compte els següents
aspectes, amb referència expressa d’indicadors i terminis i que ha d’incloure els
objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 (certificació Biosphere):
1- Visió i relat de Vilafranca en el marc del turisme sostenible.
2- Estratègia de promoció de la marca Vilafranca Capital del Vi (cal indicar
exemples d’idees de promoció i de posicionament en els mercats objectiu)
3- Creació de productes per descentralitzar i desestacionalitzar el turisme de
Vilafranca.
4- Pla d’acció sobre el sector estratègic patrimoni: dinamització dels
monuments, generació d’experiències.
5- Pla d’acció sobre Turisme de natura.
6- Pla d’acció sobre la cultura del vi.
7- Pla d’acció de relacions institucionals (ACT, Diputació de Barcelona,
Turisme Penedès, altres administracions, organismes especialitzats, sector
privat...)
Els 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.
La presidenta,
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