ANUNCI RESULTATS PROCÉS SELECTIU GERENT FUNDACIÓ
El Patronat de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, actualment en procés de canvi
de denominació a Fundació Tarragona Cultura i Coneixement, en sessió de 28 de juliol de 2020,
va aprovar les bases per a la selecció del lloc de treball de gerent i va designar els membres del
tribunal qualificador.
El tribunal qualificador, presidit per la Sra. Núria Pallarès Martí, per delegació del director de la
Fundació, Sr. Jordi Fortuny Guinart, i amb els vocals designats Sr. Néstor Cañete García i la
Sra. Carme Baiget i Solé, actuant aquesta última també com a secretària del tribunal, es
constituí en sessió de data 15 de setembre de 2020, als efectes de revisar les sol·licituds de
participació al procés selectiu presentades dintre del termini establert a l’efecte, així com de la
documentació relativa al compliment de requisits, determinant la relació provisional d’admesos
i exclosos.
En sessió de 21 d’octubre de 2020, el tribunal qualificador efectuà l’avaluació dels plans
estratègics presentats pels candidats.
En sessió de 30 d’octubre de 2020, el tribunal qualificador va realitzar les entrevistes a les
persones candidates que havien superat la prova relativa al pla estratègic.
En data 3 de novembre de 2020, el tribunal qualificador es reuní per efectuar la valoració dels
mèrits presentats pels candidats, segons les bases de la convocatòria.
En data 9 de novembre de 2020, es reuní el tribunal per procedir a examinar la documentació
corresponent als mèrits acreditats per la persona aspirant que ha obtingut major puntuació en
la suma de les diferents fases del procés selectiu.
El resultat del procés selectiu efectuat és el següent:
CANDIDAT

PROJECTE

ENTREVISTA

MÈRITS

TOTAL

***7386*B

11

9

7,5

27,5

***2189*W

8

11

2,58

21,58

***8691*K

13

13

6,50

32.50

El tribunal, efectuada la comprovació, acorda publicar els resultats a la pàgina web de la
Fundació i concedir el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la seva
publicació, perquè les persones aspirants puguin presentar al·legacions, si així ho consideren,
que seran resoltes pel tribunal.
Transcorreguts els 10 dies, si no hi ha al·legacions, el tribunal elevarà directament proposta al
Patronat de la Fundació perquè designi el candidat proposat.
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