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ACTA DE LA vALoRAcló oe l'e rurnEvtsrA EFEcTUADA pEL TRTBUNAL DE sELEccró o¡ lrs pRoBES pER

pRovErR EN pRoptETAT D'uNA ILAçA DE CoNSERGE A LES EScoLEs púslreu¡s ANToNT vrLANovA DE

FALSET

Falset a 28 d'agost de 2018, es constitueix el tribunal de selecció designat per a la valoració de l'exercici
de caràcter pràctic de les probes de per proveir en propietat d'una plaça de conserge vacant a la plantilla
d'aquest Ajuntament, inclosa en l'oferta d'ocupació pública de l'exercici 2018, composant pels següents
membres:

Manel Alba
Maria Assumpció Escoda

Jordi Valero
Jordi Castelló

Vist el contingut de les Bases aprovades per la Junta de Govern Local en data 26 dejuny passat es valoren
les següents competències:

COMPROMIS: Sentir com a propis els objectius de la organització. Recolzar i instrumentar decisions
compromès per complet amb l'assoliment d'objectius comuns. Prevenir i superar obstacles que
interfereixen amb l'assoliment dels objectius del negoci. Controlar la posada en marxa de les accions.

de la següent manera

No té clars els objectius i la visió de l'organització
No transmet els objectius ni intenta fer partícips als altres de la visió de l'organització
Treballa orientat pels objectius de l'empresa, sense sentir-se identificat amb ells
Li costa motivar a la seva gent per generar adhesió i compromís
Sol prometre coses que després no pot complir, encara que originalment hagi tingut la millor
intenció
Recolza i instrumenta les directives que rep com a mer acte d'obediència, sense qüestionar ni

adherir
Té dificultats per aconseguir I'assoliment dels objectius que se li plantegen

1,00

Entén i es compromet amb els objectius que se li marquen i treballa per a l'assoliment dels
mateixos
Té un bon nivell d'acompliment i de compliment de les pautes formals de I'empresa
Escolta opinions sobre el seu acompliment i corregeix el seu accionar si és necessari, amb la
finalitat d'aconseguir el que s'espera d'ell i de satisfer als seus superiors
S'identifica amb el grup al qual pertanys i se sent part i responsable per I'assoliment dels resultats
que s'esperen d'ell
I'Usualment compleix amb el que promet

1,5

Comprèn i assumeix com a propis els objectius de l'organització
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Es manté motivat i motiva als seus companys per guiar el seu accionar segons els objectius
plantejats
Té un bon nivell d'acompliment i aconsegueix sempre els objectius que se li marquen, esforçant-
se per millorar contínuament i per participar i aportar idees i solucions superadores
Genera informació per al control de la gestió i busca feedback per controlar el seu nivell

d'acompliment
Mai es compromet a realitzar alguna cosa que no pot complir

2,00
Assumeix com a propis els objectius de l'organització, sentint-se totalment identificat amb ells,
la qual cosa és la seva guia per a I'acció i presa de decisions en cada situació
Se sent orgullós de ser part de I'organització i actua conseqüentment
S'esforça per generar I'adhesió i el compromís del seu equip de treball a través de la

instrumentació de mecanismes d'intercanvi d'informació, escoltant i respectant les idees dels
treballadors al seu càrrec i fent que se sentin part de I'assoliment
Recolza iinstrumenta les decisions dels seus superiors amb la intenció de I'assoliment dels
objectius plantejats
Posa en pràctica els mecanismes de control pautats amb la finalitat d'anar controlant l'assoliment
dels objectius i d'implementar accions correctives oportunes.
Compleix amb els seus compromisos professionals i personals

Disposició per adaptar-se fàcilment. És la capacitat per adaptar-se i treballar en diferents
s i amb persones o grups diversos. Suposa entendre i valorar postures diferents o punts de vista

adaptant el seu propi enfocament a mesura que la situació canviant ho requereixi, i promoure
de la pròpia organització o responsabilitats del seu càrrec.

lora de la següent manera

Té dificultat per comprendre canvis de context
Es complica quan ha de transmetre nous objectius o estratègies sense haver tingut temps de

comprendre correctament la situació
Demostra falta de disposició per adaptar-se a situacions o àmbits canviants
La seva postura és rígida davant la necessitat d'adaptar-se als canvis
Té escassa capacitat per prendre decisions adequades i oportunes en situacions variades o

canviants
Obstaculitza la velocitat d'adaptació o d'aprenentatge de la seva gent
Té escassa capacitat per instrumentar canvis

Reconeix la validesa d'altres punts de vista o criteris
Pot comprendre nous arguments i reorientar la seva postura
Percep els canvis de situació o context
Modifica les seves accions d'acord amb les necessitats actuals
Aplica adequadament les normes de la organització segons cada situació iten¡nt en compte els

suggeriments dels seus superiors

ì

1,50
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Comprèn ràpidament els canvis de situació o context en la mesura en què els seus superiors ho
mantenen informat
Aplica amb bon criteri les normes adequades a cada situació per aconseguir els objectius de la

organització
Genera respostes innovadores i practiques quan les circumstàncies així ho exigeixen
Orienta la seva acció i la del grup a adaptar-se ràpidament als canvis
Promou la integració d'idees i criteris diversos darrere d'objectius de millora

2,00
Està atent als canvis de context modifica els objectius o accions dels seus grups d'acord amb els

requeriments de l'organització
Pren decisions basant-se en l'anàlisi de la situació i en la informació que busca quotid¡anament
entre els seus experts i directius
Adapta els seus comportaments a les situacions o persones en funció de la qualitat i eficiència
buscats
Adopta criteris o punts de vista diversos per millorar o beneficiar processos i relacions
Promou canvis a processos, serveis o relacions d'acord amb les situacions plantejades

INICIATIVA: Fa referència a l'actitud permanent d'avançar-se als altres en el seu accionar. És la
predisposició a actuar de forma proactiva i no solament pensar en el que cal fer en el futur. lmplica marcar
el rumb per mitjà d'accions concretes, no només de paraules. Els nivells d'actuació van des de concretar
decisions preses en el passat fins a la cerca de noves oportunitats o solucions de problemes

ora de la següent manera

Davant situacions de crisis se sent aclaparat i no pren decisions, delegant la responsabilitat o

ignorant la situació a l'espera que un altre la resolgui o es resolgui sola.
Li costa entendre i actuar ràpidament en situacions canviants
Prefereix moure's d'acord amb pautes establertes i en àmbits coneguts, sense que s'exigeixi
aportació personal o la generació de canvis.

cultat per preveure potencials problemes o detectar oportunitats a mitjà o llarg termini i

per instrumentar adequades accions sobre aquest tema.

1,00

Aborda oportunitats o problemes del moment
Reconeix les oportunitats que es presenten o bé actua per materialitzar-les, o s'enfronta
immediatament amb els problemes
lmplementa les propostes suggerides per parts o superiors amb celeritat i eficiència
Aprofita cada ocasió per implantar una millora, resoldre qüestions que se li posen a consideració
i generar espais per a la comunicació interna i l'intercanvi d'idees.

1,50
Pren decisions en moments de crisis, tractant d'anticipar-se a les situacions problemàtiques que
podrien sorgir en el curt termini
Actua ràpida i decididament en una crisi quan el normal seria esperar, analitzar i veure si es resol

sola

Té diferents enfocaments per enfrontar un problema
És participatiu, aporta idees i estimula a la seva gent perquè actui de la mateixa forma
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- És consultat pels seus col.laboradors en casos que requereixen la seva capacitat de decid¡r i

d'analitzar problemes

2,00

Aplica diferents formes de treball amb una visió de mig termini
S'avança ies prepara per als esdeveniments que poden ocórrer en el curt termini.
Crea oportunitats o minimitza els problemes potencials propers.

És capaç d'avaluar les principals conseqüències d'una decisió a llarg termini si compta amb la
informació i el temps necessaris
Té una resposta àgil enfront dels canvis
Promou en la seva gent la participació en accions i avaluacions preventives

INTEGRITAT: Fa referència a obrar amb rectitud i prioritat. És actuar d'acord amb els quals cadascun diu
o considera important. lnclou comunicar les intencions, idees i sentiments oberta i directament, i estar
disposat a actuar amb honestedat fins i tot en negociacions difícils amb agents externs. Les accions de la
persona són coherents amb el que diu.

Es valora de la següent manera

0,50
Fa un doble discurs; promou una cosa i actua d'una altra manera.
No sol expressar les seves idees o intencions obertament
Acomoda la seva accionar a la situació, sense importar-li si ha d'actuar en forma injusta o
deshonesta
Li costa admetre els seus errors, tracta de disfressar-los per evitar les conseqüències
Prioritza els beneficis a obtenir per sobre els valors ètics

És obert i honest en les relacions laborals
Reconeix els seus errors o sentiments negatius
Expressa clarament el que pensa, sense ser ofensiu ni negatiu
En situacions complexes, deriva la resolució al seu superior
Gpnera vincles de confiança en el seu àmbit més proper i quotidià del treball

1,50
Estableix relacions laborals basades en el respecte i I'equitat, tant per a la distribució del treball
com per a l'avaluació i la retribució.
Maneja els seus recursos i relacions amb honradesa i confiabilitat.
És honest en els seus vincles amb els altres; expressa el que sent, tracta de no generar falses

expectatives i compleix el que promet.
lndueix a uns altres a actuar d'acord amb valors i creences.

2,00

Supervisa el treball dels seus equips d'acord amb els objectius, idees i expectatives que
prèviament els ha exposat.

Quan s'equivoca admet els seus errors i actua en conseqüència.
Expressa clara i obertament el que pensa i sent, de manera positiva i tractant d'acostar posicions

i de no generar rebuig però sent fidel a les seves idees i principis.
Segueix les regles que s'ajusten al seu criteri ètic, i no obeeix a aquelles que no ho fan.
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Accepta plantejaments ètics dels seus subordinats i tracta d'incorporar els seus suggeriments per
millorar l'ambient laboral.
Promou accions íntegres entre els seus companys.

PRUDÈNCIA: Sensatesa i moderació en tots els actes, en I'aplicació de normes i polítiques de I'organització,
sabent destriar el bé i el dolent per a l'empresa, per al personal i per a si mateix. lmplica també que pensa

i actua amb sentit comú. Ambdues característiques, sensatesa i moderació, sentit comú aplicades en tots
els actes, a tot moment, en tots els aspectes de la vida.

Es valora de la següent manera

0,50
Els seus actes són imprudents o mancats de moderació, la qual cosa genera riscos per a l'operació
del negoci i per a la seva gent
Analitza i resol situacions amb falta de sentit comú
Demostra escassa preocupació pel que pugui ser bé o dolent per al seu equip de treball, mentre
s'aconsegueixin els resultats o beneficis que ell espera.
Solament es preocupa pel seu propi benestar o beneficis, sense que importi el que succeeixi amb
els altres o amb I'organització.
Davant situacions imprevistes reacciona emocionalment, sense donar-se temps per reflexionar
com pot ser la millor alternativa d'acció.

1,00
Duu a terme les seves tasques iobjectius amb moderació isensatesa
Té discerniment respecte del que és bo o dolent per a si o per als seus companys, i actua d'acord
amb aquest coneixement, quan les situacions ho permeten
Consulta quan té dubtes per actuar d'acord amb el grau de moderació que es requereix en una

situació imprevista
Actua amb sensatesa i moderació en situacions conegudes

0

Estableix processos i àmbits de treball orientats a assoliment dels objectius de l'organització,

Qasant-se per a la seva anàlisi, planificació, disseny i adjudicació de responsabilitats, en la seva

sensatesa i moderació
Comprèn el que pot ser bé o dolent per al seu equip de treball o els seus parells, i s'esforça per
orientar el seu accionar sobre la base d'aquest coneixement.
Actua davant els problemes que se li plantegen amb sentit comú, moderació i sensatesa
Brinda assessorament quan l'hi consulta sobre qüestions laborals o personals, basant-se en el

seu sentit comú

2,00

Adopta i implementa les polítiques de I'empresa, traduint-les a objectius i accions clars, basats

en la sensatesa i la moderació
Guia als seus equips de treball amb discerniment del que pot ser bé o dolent per tots i per a

cadascun dels membres
Planifica, dissenya i implementa accions amb sentit comú
Motiva i estimula a la seva gent a actuar amb moderació, sensatesa i sentit comú
És moderat i assenyat en tots els seus actes laborals, tant en relació amb les seves tasques com
amb la gent.
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De la següent manera

COMPROMIS FTEXIBIITTÀT INI(IATIVA

RAMON SOLDEVILA RULL

PERE BARCELO ORTI

¡osE guReuEño ESCUDERo

ADRIAN CATALIN LAZAR

¡wRrc pr vrururÉ

La valoració final dels candidats resulta de la següent manera

RAMON SOLDEVILA RULL

PERE BARCELO ORTI

lose eunoueño EScuDERo,

ADRIAN CATALIN TAZAR

ENRIC Pl tr¡U¡¡rÉ
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TOIÀL

S'acorda finalment

PRIMER .- Publicar la present resolució al Tauler d'Anuncis de I'Ajuntament i de manera complementària
i sense caràcter oficial a la pàgina web de I'Ajuntament (www.falset.ore), amb la finalitat que els

interessats, durant el termini de deu dies hàbils puguin presentar, si s'escau, les reclamacions i esmenes
que estimin pertinents en relació amb la valoració efectuada.

SEGON.- Elevar proposta de candidat per a la formalització del corresponent contracte a favor del senyor
PERE BARCELÓ Onfí per ser el candidat que han obtingut les majors puntuacions.

TERCERA .- BORSA DE ÏREBALL

Proposa el Tribunal que sigui integrada per següents candidats:

1 ADRIAN CATALIN LAZAR

2 JOSE BURGUEÑO ESCUDERO

3 RAMON SOLDEVILA RULL

4 ENRIC PI MUNTÉ

assumptes que tractar, essent les 12:25 ho el Sr. President aixecà la sessió, i dels

s'estén la present Acta, que jo, la Secretaria, ce

Maria Escoda

Vocal se

Jo Valero Jordi Castêll
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