
CERDANYOLA PROMOCIONS MUNICIPALS, SLU
Plaça Francesc Layret s/n
08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS

PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PER A LA PROVISIÓ DEL  LLOC DE
TREBALL  DE  GERENT  DE  LA  SOCIETAT  MUNICIPAL  «CERDANY OLA
PROMOCIONS MUNICIPALS, SLU, mitjà propi»

ANUNCI DE RESOLUCIÓ DE RECLAMACIÓ FORMULADA PER
LA PERSONA IDENTIFICADA AMB LES SIGLES MAP

En data 19 de febrer de 2021 es reuneix l'òrgan de selecció establert al punt 4 de
les BASES REGULADORES PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE
GERENT  DE  LA  SOCIETAT  MUNICIPAL  «CERDANYOLA  PROMOCIONS
MUNICIPALS,  SLU,  mitjà  propi»  (aprovades  pel  consell  d'administració  de  la
societat  en  data  27  d'octubre  de  2020)  i  procedeix  a  resoldre  la  reclamació
formulada per MAP en el sentit que s'indica a continuació:

Per part de la secretària es facilita a les persones que formen part de l'òrgan de
selecció la instància presentada en data 18 de febrer de 2021 pel MAP (NRE E-
2021-4925), en la qual exposa:

«Que  en  relació  al  procés  selectiu  per  a  la  designació  de  la  gerència  de  la  societat
Cerdanyola Promocions Municipals SLU he presentat la meva candidatura. Que en relació a
la convocatòria per a la defensa de les memòries i entrevistes, n'he estat exclòs per no haver
superat la fase d'avaluació competencial. Que en relació al contingut de la memòria exigida
a les bases de la convocatòria es demanava que havia d'incloure propostes d'organització i
de futur però no s'aportava cap informació relativa a la situació organitzativa ni de gestió
actual ni de projecció futura l'empresa que facilités aproximar i encaixar aquestes propostes
demanades a la situació real.»

I sol·licita:

«Per tot això exposat: Demano al president de l'òrgan de selecció, el Sr. Santiago Costa
Arranz,  conèixer  quins  són  els  mínims  requerits  i  els  criteris  utilitzats  per  a  l'avaluació
competencial  i  quins  són  els  motius  d'exclusió  per  poder  defensar  la  meva  candidatura
davant el tribunal. Demano també al president de l'òrgan de selecció, el Sr. Santiago Costa
Arranz, que tingui en compte la situació exposada i que en aquest sentit revisi la memòria
presentada i  els criteris  d'avaluació,  i  em permeti  defensar  la meva candidatura  en una
entrevista presencial. Gràcies. MAP»

Per  acord  unànime de  les  persones  que formen part  del  procés  de selecció
s'acorda desestimar la reclamació formulada per MAP  pels motius següents:
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1) La informació pública era suficient per l'elaboració de la memòria requerida.

Així, les Bases que regulen el procés selectiu indicaven:

Els estatuts socials vigents es troben publicats en el Butlletí oficial de la província
de Barcelona de data 18 de juliol de 2019 (CVE 2019025423, pàgines 1-15)
[...]
Les activitats actuals de la societat i els comptes dels exercicis en què ja han estat
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil de Barcelona es poden consultar en
el web de la societat:
https://www.cerdanyola.cat/cerdanyolapromocions.
[...]
S’hi  adjuntarà  una  memòria  d’organització  i  propostes  de  futur  de  la  societat
municipal Cerdanyola Promocions Municipals SLU, mitjà propi. Aquesta memòria
haurà de ser un document executiu d’un màxim de deu (10) pàgines.

Al web de la  societat  es podia  trobar  informació  sobre l'activitat  actual  de la
societat  (l'activitat  desenvolupada  al  Parc  de  l'Alba,  la  gestió  dels  tres
aparcaments subterranis, la gestió de la zona blava i  la gestió de la grua i  el
dipòsit  municipal),  l'enllaç  als  comptes  dipositats  dels  exercicis  2017  i  2018,
l'encàrrec de gestió de les zones blaves i les actes de les sessions dels òrgans
societaris dels exercicis 2018 i 2019. 

La informació sobre el Parc de l'Alba és fàcilment accessible a través d'internet.

Igualment,  a  través  de  l'estudi  dels  estatuts  societaris,  es  podrien  elaborar
propostes de futur, ajustades a l'objecte social de la societat i al fet que estigui
configurat com a mitjà propi de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Per tant,  es considera que les persones aspirants tenien a la seva disposició
informació suficient per elaborar la memòria requerida a les Bases.

2)  La  valoració  de  les  memòries  de  les  persones  aspirants  s'ha  fet  amb
condicions d'igualtat.

La valoració de les memòries s'ha fet prenent com a base la informació que
estava disponible per a totes les persones aspirants, per garantir la igualtat en
els criteris d'avaluació.

La valoració de la memòria presentada per MAP no assoleix el mínim exigit. La
puntuació concreta obtinguda ha estat la següent:
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valor MAP
Coneixement actual de la societat i adequació de la memòria a aquesta realitat 3 1,625
Propostes de futur: originalitat i innovació 5 1,75
Relació amb l’administració pública de la que depèn: visió corporativa 5 2,375
Executivitat de la proposta 5 1,5
TOTAL 18 7,25
VALORACIÓ NO ACOMPLEIX EL MÍNIM

La secretària de l'òrgan de selecció

M Carmen Fernández Aranda

Cerdanyola del Vallès, 25 de febrer de 2021
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