
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ FASE ENTREVISTA I VALORACIÓ DEFINITIVA 
PER CUBRIR LA PLAÇA DE GERENT D'IPSA. 

A les oficines de IPSA, essent les 12:30 hores del dia 2 d'agost de 2022, es reuneixen els membres 
de la comissió que han de valorar l'entrevista professional prèvia a la selecció per la cobertura del 
lloc de treball de gerent de l'empresa municipal IPSA, segons estableix el punt 7.2 de les bases que 
regulen el procés de selecció. 

La comissió està integrada pels següents membres: 

President Josep Llopart Gardela 
Secretari Jordi Pau i Cardús 
Vocal Juan Miguel Ramírez Fernández 
 

El President recorda que l'entrevista s'ha fet als 5 candidats que han obtingut major puntuació per 
mèrits aportats (experiència laboral tant en sector públic com privat i formació acadèmica) 

Els aspirants que han de realitzar l'entrevista són: 

COGNOMS I NOM 
LLOBERA ADÁN, DANIEL 
NOGUÉS AYMAMÍ, MONTSERRAT 
JIMÉNEZ GARCÍA, SERGIO 
PÉREZ DÍEZ, FERNANDO 
TORRES PALENZUELA, SERGIO 
 

Les entrevistes s'han realitzat, en horari convingut, al llarg del matí del dia 1 d'agost de 2022.  

El president deixa constància que el candidat Sergio Torres Palenzuela no s'ha presentat a 
l'entrevista, pel que se li donarà una valoració de 0 punts. 

Les entrevistes havien de servir per conèixer millor les tasques desenvolupades en el sector públic, 
coneixement del que és una empresa de capital públic i la seva relació amb l'Ajuntament i 
coneixements tècnics i de gestió en serveis del sector públic i en concret en el servei de distribució 
de l'aigua. 

La comissió ha atorgat als aspirants la següent puntuació en la fase de l'entrevista personal: 

COGNOMS I NOM PUNTUACIÓ 
LLOBERA ADÁN, DANIEL 8 punts 
NOGUÉS AYMAMÍ, MONTSERRAT 5 punts 



 

JIMÉNEZ GARCÍA, SERGIO 4 punts 
PÉREZ DÍEZ, FERNANDO 8 punts 
TORRES PALENZUELA, SERGIO 0 punts 
 

Així, la valoració definitiva dels aspirants per puntuació acumulada per mèrits i per entrevista 
personal queda com segueix, ordenats de major a menor puntuació obtinguda: 

COGNOMS I NOM MÈRITS ENTREVISTA PUNTS TOTALS 
LLOBERA ADÁN, DANIEL 18 punts 8 punts 26 punts 
PÉREZ DÍEZ, FERNANDO 15 punts 8 punts 23 punts 
NOGUÉS AYMAMÍ, MONTSERRAT 17,60 punts 5 punts 22,60 punts 
JIMÉNEZ GARCÍA, SERGIO 16,78 punts 4 punts 20,78 punts 
TORRES PALENZUELA, SERGIO 15 punts 0 punts 15 punts 
 

Per part dels membres de la comissió i vistos els resultats obtinguts pels candidats, s'acorda per 
unanimitat proposar a la Junta General d'IPSA el nomenament del candidat Sr. Daniel Llobera 
Adán per a la plaça laboral indefinit de Gerent de l'empresa municipal Industrial Piera S.A. 

I no havent més assumptes a tractar es tanca la sessió a les 13:45h 
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