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Assumpte

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Acta del procés entrevista -Convocatòria per designar
el lloc de directiu públic professional de director/a dels
mitjans de comunicació locals.

Localització de l'activitat

ACTA DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE CONVOCATÒRIA PER
DESIGNAR EL LLOC DE DIRECTIU PÚBLIC PROFESSIONAL DE DIRECTOR/A DELS
MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS.
Lloc: Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6, de Manlleu
Data: Dilluns, 1 d’octubre de 2018.
Hora: 16:30 hores de la tarda.

Bases i convocatòria
Publicació de les bases:
Generals: BOP de Barcelona de 23 d’octubre de 2015 i 1
març de 2018.
Específiques: Tauler electrònic municipal d’anuncis
www.manlleu.cat

Llista d’admesos i exclosos:

Tauler electrònic municipal d’anuncis
www.manlleu.cat

Hi assisteixen:
President:

Àlex Garrido i Serra.

Vocals:

Àlex Roca i Remolins.
Ramon Soldevila i Casacuberta.
Laura Generó i Prat.
Ramón Collelldemont i Oliva.
Rafa Cuenca i Gamis.
Assumpte Pujol i Llagostera.

Secretària:

Nadal Rubinat i Torres, que actua sense veu ni vot
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No hi assisteixen:
Vocals:

Miquel Sánchez i Geldos
Marta Moreta i Rovira

Es constitueix el Consell per tal de continuar amb la segona fase del procés de selecció,
corresponent a l’entrevista personal dels aspirants que han superat la fase de preselecció, del
lloc de treball de direcció dels Mitjans de Comunicació, a les 16:30 hores del dilluns dia 1
d’octubre de 2018.
El senyor Sanchez i la senyora Moreta, membres del Tribunal excusen de la seva assistència.
L’hora de l’entrevista es varia de les 18:00 i 18:30 hores com acreditava l’anterior acta a les
16:30 i 17:00 hores de la tarda, degut a un canvi a l’agenda d’alcaldia, i és comunicat amb
temps d’antelació als dos aspirants, els quals donen la seva conformitat.
FASE D’ENTREVISTA
El Consell inicia l’entrevista personal amb el senyor Raimon Roma i Frigola i pregunta a
l’aspirant per tal d’aprofundir en el coneixement dels aspectes relatius als mèrits, a la formació i
experiència reflectits al currículum vitae . Per altra banda, també es demana al senyor Roma
que exposi verbalment amb més detall el contingut de la proposta de Programació anual
presentada.
Seguidament, el Consell Consultiu inicia l’entrevista personal amb la senyora Núria Arias i Carles
i pregunta a l’aspirant per tal d’aprofundir en el coneixement dels aspectes relatius als mèrits, a
la formació i experiència reflectits al currículum vitae . Per altra banda, també es demana a la
senyora Arias que exposi verbalment amb més detall el contingut de la proposta de
Programació anual presentada.
Finalitzades les entrevistes, el Consell comprova que el senyor Roma té un coneixement de la
realitat social i cultural del municipi més ampli que la senyora Arias, tot i que tots dos han
demostrat tenir una àmplia experiència professional en el lloc de treball objecte de la
convocatòria.
Un cop presentades les programacions, cal destacar que la proposta del senyor Roma s’ajusta
al pressupost real de l’exercici i dona continuïtat al projecte actual.
La programació de la senyora Arias, està fora del pressupost, tot i que a l’entrevista la senyora
Arias, a petició del Consell, adapta una nova programació per tal d’ajustar-ho a la capacitat
econòmica, aplicant retallades a la programació inicial.
Un cop finalitzades les dues entrevistes el Consell Consultiu, considera que el senyor RAIMON
ROMA I FRIGOLA ha superat les dues fases del procés de selecció i ha estat el millor
candidat, i per tant, acorda fer proposta a l’Alcaldia, per tal de sigui elevada al Ple municipal
per al seu nomenament.
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I perquè en quedi constància, es redacta aquesta acta la qual, un cop llegida i trobada
conforme, és signada per tots els membres del Consell. Jo, la secretària, en dono fe.
Manlleu, 1 d’octubre de 2018.

LA PRESIDÈNCIA

LA VOCALIA

LA SECRETARIA
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