
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ PER CUBRIR LA PLAÇA DE 
GERENT DE IPSA 

 

A l'Ajuntament de Piera, essent les 10:00 hores del dia 22 de juliol de 2022, es 
reuneixen els membres de la comissió que han de valorar els mèrits a la selecció per la 
cobertura d'un lloc de treball  de gerent de l'empresa municipal IPSA. 

La comissió està integrada pels següents membres: 

Càrrec Identitat 

President Josep Llopart Gardela 

Secretari Jordi Pau i Cardús 

Vocal Marta Soriano Dalmau 

Vocal Juan Miguel Ramírez Fernández 
 

El president exposa que, segons la relació provisional d'admesos publicada al BOPB del 
23 de juny, anunci  3262613 i no havent-se presentat reclamacions en el període legal, 
s'aprova la llista definitiva d'aspirants admesos amb la següent relació: 

COGNOMS I NOM 

CASANO PUERTA, RAÜL 

GARCIA ESTEBAN, TONI 

JIMÉNEZ GARCÍA , SERGIO 

LÓPEZ MORALES, IOLANDA 

LLOBERA ADÁN, DANIEL 

NOGUÉS AYMAMÍ, MONTSERRAT 

PÉREZ DÍEZ, FERNANDO 

SALADO BENÍTEZ, FRANCISCO JUAN 

SENSERRICH GUITART, MAGÍ 

TORRES PALENZUELA, SERGIO 
 

 

 



 
 

D'acord amb la base setena que estableix el procés selectiu, s'ha de qualificar als 
aspirants en funció dels mèrits al·legats i acreditats segons el següent detall ( base 7a 
punt 7.1 ) 

a. Experiència professional en llocs directius (fins a un màxim de 15 punts) 

a.1.  Experiència professional en llocs directius en el sector públic, per desenvolupar o 
haver desenvolupat les funcions directives o gerencials de qualsevol ens públic o 
depenent, on de forma expressa s'assignin les funcions o corresponguin al lloc de 
treball (fins a un màxim de 10 punts). 

• Per cada any treballat (1 punt) o la part proporcional que correspongui (0,083 
pts/mes), computat en un sumatori total per mesos treballats, si el temps és 
inferior a l'any. 

a.2.  Experiència professional en llocs directius en el sector privat, per desenvolupar o 
haver desenvolupat les funcions directives o gerencials de qualsevol ens del sector 
privat o depenent, on de forma expressa s'assignin les funcions o corresponguin al lloc 
de treball (fins a un màxim de 5 punts). 

• Per cada any treballat (1 punt) o la part proporcional que correspongui (0,083 
pts/mes), computat en un sumatori total per mesos treballats, si el temps és 
inferior a l'any. 

• En el supòsit que la puntuació resultant de l'experiència professional en el 
sector privat fos més elevada que la puntuació resultant de l'experiència en el 
sector públic, a l'hora d'establir la puntuació, la primera (privada) quedarà 
limitada al màxim de puntuació de la segona (pública). En cap cas la puntuació 
per experiència en el sector privat pot superar la puntuació per experiència en 
el sector públic. 

b. Formació acadèmica professional (fins a un màxim de 5 punts) 

Per titulacions acadèmiques diferents a l'aportada per al compliment del requisit i que 
siguin rellevants per al desenvolupament de les funcions: 

• Llicenciatures addicionals vinculades amb el lloc de treball: 2,5 punts 
• Màsters vinculats amb direcció i/o gestió pública: 2 punts 
• Post-graus vinculats amb direcció o gestió pública: 1 punt 
• Altres cursos vinculats en les funcions a desenvolupar de 10 hores o més: 0,2 

pts/curs. 

 

 



 
Realitzada la valoració per part de la comissió, dona el següent resultat: 

COGNOMS I NOM a.1. a.2. b. TOTAL 
CASANO PUERTA, RAÜL 0 0 5 5 punts 
GARCIA ESTEBAN, TONI 10 0 1 11 punts 
JIMÉNEZ GARCÍA , SERGIO 9,87 2,91 4 16,78 punts 
LÓPEZ MORALES, IOLANDA 5,24 5 2,60 12,84 punts 
LLOBERA ADÁN, DANIEL 10 3 5 18 punts 
NOGUÉS AYMAMÍ, MONTSERRAT 10 5 2,6 17,60 punts 
PÉREZ DÍEZ, FERNANDO 10 0 5 15 punts 
SALADO BENÍTEZ, FRANCISCO JUAN 8,5 0 5 13,5 punts 
SENSERRICH GUITART, MAGÍ 0 0 4 4 punts 
TORRES PALENZUELA, SERGIO 10 0 5 15 punts 
 

Per part de la comissió i vistos els resultats obtinguts pels candidats i segons estableix 
el punt 7.2 de les bases d'aquest procés selectiu, s'acorda convocar als quatre 
aspirants amb més puntuació per a realitzar una entrevista personal pel dilluns dia 1 
d'agost de 2022 a horaris convinguts amb cada aspirant. 

Donat que hi ha 2 aspirants amb igual puntuació, els candidats convocats a entrevista 
personal seran els següents: 

COGNOMS I NOM 

LLOBERA ADÁN, DANIEL 

NOGUÉS AYMAMÍ, MONTSERRAT 

JIMÉNEZ GARCÍA , SERGIO 

PÉREZ DÍEZ, FERNANDO 

TORRES PALENZUELA, SERGIO 
 

I no havent més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 13:45h 
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