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ACTA DEL PROCÉS PER A LA SELECCIÓ D’UN/A DIRECTOR/A DELS MITJANS 
DE COMUNICACIÓ. 

 
A les 12h del dia 17 de setembre de 2019, a la sala Taula Rodona de l’Ajuntament 

de Vilafranca del Penedès, es constitueix la comissió de selecció del procés selectiu 
d’un/a Director/a dels Mitjans de Comunicació, tituralitat de l’Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès, que gestiona l’empresa municipal SERCOM, S.L. 
 
Presideix la Comissió el senyor Aureli Ruiz Milà (Tinent d’Alcalde de Serveis Centrals 

i Hisenda i regidor de RH de l’Ajuntament), actuen com a vocals el senyor Ricard 
Rafecas Ruiz (President del Consell d’Administració de SERCOM, S.L.), la senyora 

Lourdes Sánchez López (regidora de Medi ambient i Habitatge de l’Ajuntament) i el 
senyor Francesc Giralt Fernàndez (Director de l’Àrea de Serveis Centrals i Hisenda 
de l’Ajuntament), i com a secretària la senyora Almudena Pedreño Bueno (Cap del 

servei de Recursos Humans de l’Ajuntament). 
 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds el passat 10 de setembre, es 
relacionen a continuació els/les aspirants admesos i exclosos: 
 

Admesos: 
 

ANSON GARCIA, SERGI 

ARIAS CARLES, NURIA 

BEUMALA CASTELLS,JOAN 

CAMPOS DIAZ, DAVID 

CARBO GALLEMI, MARTA 

COCA FABREGAS, TERESA 

COMAS VIA, ANTONI 

DOMINGUEZ MONTORNES, JOAQUIN 

ESCAÑO BOVE, JOSE 

ESCOFET SAVALL, JULIA 

FERRET FORTUNY, JORDI 

GALA MARTINEZ, CARLOS 

GARCIA IZQUIERDO, JOSE MANUEL 

MARTINEZ VERGEL, JUAN 

MONT-ROIG CARME,EDGAR 

MONTSERRAT TORRUELLA, JOAN 

PARETAS ALMIRALL, LAIA 

PULIDO ORTEGA, MARIA IMMACULADA 

SANTACANA ALBANILLA,ALEIX 

SOLER BECERRO, JOSEP Mª 

TALLON PRIETO,CATERINA 

 

 
 
 

 



 

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat  

Exclosos (per no complir amb el punt 4.A de les bases del procés selectiu): 
 

AYMERICH PORTA, XAVIER 

JIMÉNEZ GARCIA, JAVIER 

 

La comissió de selecció procedeix a realitzar una valoració inicial dels currículums i 
de la documentació aportada pels 21 aspirants admesos, d’acord amb les 

competències valorables que s’indiquen a les bases (base 4, 2). En concret es 
valora 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. Es valoren detalladament i també globalment els currículums, 

posant-los en relació amb les competències valorables segons les bases. 
 
D’aquesta primera valoració la Comissió de Selecció decideix, tenint en compte el 

volum de sol·licituds presentades, seleccionar a quatre aspirants que passaran a la 
següent fase que consistirà en confeccionar i lliurar un projecte de 

desenvolupament dels mitjans de comunicació municipals de la ciutat, en el termini 
màxim de 10 dies.  
 

Els quatres aspirants seleccionats, per decisió unànime de la comissió, són (relació 
per ordre alfabètic): 

 
- Beumala Castells, Joan 

- Comas Via, Antoni 
- Pulido Ortega, Immaculada 
- Soler Becerro, Josep Mª 

  
Les bases parlaven de fins a tres candidats seleccionats tenint en compte la 

necessitat d’establir límits, però la comissió considera a la vista de les capacitats 
al·legades que és just i equitatiu seleccionar quatre persones. 
 

La Comissió de Selecció facilitarà als quatre candidats/tes seleccionats la informació 
bàsica de la realitat dels mitjans de comunicació de la ciutat de Vilafranca del 

Penedès, amb els detalls pressupostaris, humans i tècnics dels que disposa per la 
confecció del projecte. 
 

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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