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ACTA FINAL DEL PROCÉS PER A LA SELECCIÓ D’UN/A DIRECTOR/A DELS 
MITJANS DE COMUNICACIÓ. 
 
Finalitzat el termini de presentació, per part del quatre aspirants seleccionats, del 
projecte de desenvolupament dels mitjans de comunicació municipals de la ciutat, 
la comissió de selecció del procés va procedir a citar-los a una entrevista, el dia 24 
d’octubre, a la sala Taula Rodona de l’Ajuntament, i en el següent ordre: 
 

- Joan Beumala Castells, a les 17h 
- Antoni Comas Via, a les 17:30h 
- Imma Pulido Ortega, a les 18h. 
- Josep Mª Soler Becerro, a les 18:30h.  

 
L’objecte de la sessió va ser la realització de les entrevistes, tal i com indiquen les 
bases reguladores del procés en el seu punt 7.b, per a poder realizar una valoració 
global del currículum dels aspirants, de les competències avaluables (l’experiència 
com a periodista, l’experiència en el disseny i lideratge de projectes, l’experiència 
en continguts, la capacitat de lideratge, els màsters o postgraus en la matèria, 
publicacions, premis, idiomes i coneixement de la realitat de Vilafranca), del 
projecte de desenvolupament presentat i d’altres aspectes considerats rellevants. 
 
Una vegada finalitzades les entrevistes i després de la posada en comú dels 
membres de la comissió, es determina que tot i l’àmplia vàlua professional 
demostrada pels quatre aspirants, es considera que és el perfil professional del sr. 
Joan Beumala Castells el més adient per impulsar una nova direcció de SERCOM. 
Queda demostrada, durant l’entrevista amb el Sr. Beumala, la seva experiència en 
el lideratge de projectes innovadors dins els diferents mitjans de comunicación, així 
com el seu entusiasme i interés en asumir aquest projecte de canvi.  
 
La comissió ha tingut en compte les trajectòries, formació, experiència, 
curriculums, continguts dels projectes de desenvolupament presentats i 
desenvolupament de les entrevistes. També ha tingut en compte la necessitat d’un 
canvi rellevant en la trajectòria dels mitjans de comunicació municipals, i per tant la 
conveniencia d’optar per candidats que apostin pel canvi i tinguin idees clares sobre 
com gestionar-lo. 
 
D’acord amb això, la comissió de selecció proposa per unanimitat al senyor Joan 
Beumala Castells per ocupar el lloc de Director general o Gerent de SERCOM. 
 
I sense cap altra qüestió es dóna per finalitzada la sessió, de la qual s’estén aquesta 
acta que signen el president i membres de la Comissió de Selecció. 
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