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ACTA DE CONSTITUCIO I FINAL 

 

Servei de desenvolupament i organització 
Direcció de recursos humans i organització 1 

 

PROCÉS: Provisió del lloc de treball de cap del servei d’Habitatge, direcció de polítiques d’igualtat 

d’oportunitats, àrea de serveis a la ciutadania, mitjançant concurs de  mèrits per mobilitat interadministrativa.  

EXPEDIENT: 2019/27891 

ASSUMPTES: presentació oral del projecte i valoració del projecte; entrevista d’avaluació de competències; 

valoració de mèrits d’acord amb la declaració realitzada en el termini fixat i validada el passat 2 d’octubre de 

2019.  

 

Data: 2 d’octubre de 2019. 
Tipus de sessió: en línia. 
Assumptes: Constitució de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient; acord sobre el tema i contingut del 
projecte. 

 
  

1. Constitució de l’òrgan de selecció.  
 

S’ha constituït en línia  l’òrgan de selecció designat per les bases,  amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  
 

Presidenta: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del servei de desenvolupament i organització.  

Vocals:  
 
Vocal 1: Sra. Maria Àngels  Briansó Montoro, cap de l’àrea de serveis a la ciutadania.  
Vocal 2: Sr. Xavier Alemany Vilches, director d’Urbanisme i Planificació. 
Vocal 3: Sr. Oriol Bassa Vila, del Consell Comarcal del Maresme, designat per l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya.  
Secretària: Sra. Verònica Garcia Guerra, aux. administrativa de la direcció de Recursos Humans. 

 
Observador/a: el president de la Junta de personal ha excusat la seva absència. 

 
S’acorda lliurar a la persona candidata el següent encàrrec de projecte:  
 
Davant la problemàtica de l’accés a l’habitatge, quines mesures es poden desenvolupar des de l’àmbit 
municipal per a donar resposta a la necessitat d’aconseguir habitatge assequible? 
 
Punts a tenir en compte: Estratègies i  Propostes d’actuació, Organització; Recursos 
 
A les 10.00 hores, la presidenta de l’òrgan ha convocat la persona candidata per realitzar la validació de la decla-
ració de mèrits i lliurar la definició del projecte. Se li recorda que les competències a avaluar són:  
 

 Efectivitat individual i de gestió dels recursos públics: capacitat d’aconseguir els objectius fixats i fer plan-
tejaments de millora continua, per superar els estàndards establerts, traient el màxim profit dels recursos 
humans, tecnològics i pressupostaris assignats. 

 Orientació de servei a la ciutadania: motivació, actitud proactiva per conèixer, comprendre i satisfer les 
demandes de la ciutadania. 

 Direcció estratègica: Planificació, organització, avaluació dels serveis públics des d’un punt de vista global.   
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Servei de desenvolupament i organització 
Direcció de recursos humans i organització 2 

 

 Direcció i desenvolupament de persones i equips: habilitats i actituds directament relacionades amb la 
capacitat de comunicar, inspirar confiança, motivar, promoure el creixement professional i els valors de 
l’equip de treball. 

 
 
Tanmateix, es donen les següent pautes:   
 

 extensió màxima 20 planes (fotografies i altres no incloses).  

 Lletra tamany 10.  

 Data lliurament 16 octubre a les 23.59 hores. Enviar Pdf a l’adreça: jortegar@ajmataro.cat 

 Exposició pública  i entrevista personal dia 18 d’octubre a les 10.00 hores.  

 Es pot fer amb suport audiovisual.  
 

Data: 22 d’octubre de 2019. 
Tipus de sessió: presencial 
Assumptes: presentació del projecte per a la seva valoració; entrevista i valoració de mèrits.  
Quòrum: el mateix de la sessió de constitució. 

 
 
A les 10.30 hores, s’inicia la presentació del projecte. Finalitza a les 11.15 hores.  
A les 11.45, s’inicia l’entrevista personal, que finalitza a les 12.45 hores.  
 
Resultats: candidat Sr. Albert Terrones Ribas 
 

COMPETENCIA 
projecte  

(3,34/competència)  
(màxim 10 punts) 

entrevista  
(0,67/competència)  

(màxim 2 punts) 

efectivitat individual i de gestió dels recur-
sos públics 

2,78 0,60 

orientació de servei a la ciutadania 3,15 no avaluada 

direcció estratègica 2,08 0,61 

direcció i desenvolupament de persones i 
equips 

no avaluada 0,53 

 8,01 1,74 

 
Valoració dels mèrits presentats, d’acord amb el barem de les bases de provisió del lloc:  
 
Formació: 2,5 
Experiència: 3 
Altres mèrits: 1,1 
Total: 6,6 
 
Resultat procés selectiu: projecte (8,01)+ entrevista (1,74) + valoració mèrits (6,6)= 16,35 punts. 
 
Per tant, aquest òrgan de selecció proposa el Sr. Albert Terrones Ribas per ocupar el lloc de treball de 
cap del servei d’Habitatge. 
 
Sense més assumptes a tractar s’aixeca acta amb la conformitat de tots els membres de l’òrgan de selecció.  


