INFORME DEL TRIBUNAL PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE LLIURE
DESIGNACIÓ D'UN/A DIRECTOR/A DE SERVEIS D'OBRES I MANTENIMENT DE
L'ESPAI PÚBLIC
A la ciutat de Terrassa, el 21 de gener de 2019, a les 8 hores, a la sala de reunions de Serveis generals es
reuneix el Tribunal per a la provisió del lloc de treball de lliure designació de Director/a de serveis d'Obres i
Manteniment de l'Espai públic d'aquesta Corporació.
Antecedents
En data 5 de novembre de 2018, es va aprovar la convocatòria i les Bases per a la provisió del lloc de treball
de lliure designació d'un/a Director/a de Serveis d'Obres i Manteniment de l'Espai públic de l'Ajuntament de
Terrassa.
En data 12 de desembre de 2018, per resolució de la Regidora delegada d'Organització i Recursos
Humans, s'aprovà la llista provisional de persones admeses i excloses.
El 19 de desembre de 2018, a la sala de reunions de Prevenció de riscos laborals, es constitueix el Tribunal
per a la provisió del lloc de treball de lliure designació de Director/a de serveis d'Obres i Manteniment de
l'Espai públic d'aquesta Corporació.
L'esmentat òrgan de Selecció està integrat per:
* Marc Cadevall Artigues, Director de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
* Rosa Sanz Sánchez, Directora del Gabinet d’Alcaldia
* Jordi Feiner Morato, Cap de Planificació i Avaluació de programes, com a suplent de Pere Montaña
Josa, qui s’excusa
* Cristina Escudé Blasi, Directora de Serveis d’Urbanisme
* Marta García San Agérico, Cap d’Avaluació i Gestió administrativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
El 20 de desembre de 2018, es convoca als aspirants admesos que no acrediten el nivell de suficiència de
català (C1 MERC, antic nivell C), a realitzar la prova, resultant tots com a no presentats.
Entre els dies 17 i 21 de gener de 2019 el Tribunal es reuneix per realitzar l’estudi dels currículums de la
resta de candidatures. Pel que fa als requisits, es ratifica que totes les persones candidates acrediten la
titulació que requereix el lloc de treball, d'acord amb les bases. El Tribunal considera, a la vista dels
currículums, documents acreditatius i altra informació adjuntada, que no és necessària la realització
d’entrevistes.
Hi assisteixen:
* Rosa Sanz Sánchez, Directora del Gabinet d’Alcaldia
* Pere Montaña Josa, Director de l’Àrea de Serveis Generals i Govern obert
* Cristina Escudé Blasi, Directora de Serveis d’Urbanisme
* Marta García San Agérico, Cap d’Avaluació i Gestió administrativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Excusa la seva presència el Sr. Marc Cadevall i Artigues, Director de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Prèviament el Tribunal consensua marcar com a aspectes a valorar especialment, el fet de que els/les
candidats/tes tinguin experiència professional dins l’administració pública, prioritzant aquella vinculada al
comandament en l’àmbit de l’obra pública i/o el manteniment. Així mateix estima d’alt valor el fet de disposar
de formació específica en habilitats directives relacionades amb les tasques inherents a un lloc directiu com
el lideratge, la gestió del canvi, la negociació i resolució de conflictes, la planificació o la presa de
decisions.... Tenint en compte ambdós factors, només vuit candidatures acrediten experiència en
l’administració pública i disposen a més de formació complementària en habilitats directives.
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Analitzats aquests, es comprova que l’experiència laboral acreditada per part d’algun/a dels/les aspirants no
és exercint funcions de comandament jeràrquic o directiu, sinó desenvolupant tasques de perfil tècnic o
polític dins l’administració. El Tribunal també considera adient valorar les dimensions del municipi on han
exercit professionalment, entenent que tant la ciutat de Terrassa, tercera ciutat de Catalunya, com el Servei
d’Obres i Manteniment de l’Espai públic i el propi Ajuntament, presenten una complexitat i unes dimensions
que fan que l’exercici de les funcions de comandament no siguin equiparables amb altres municipis de
menor població i dimensió.
D’altra banda, donada la naturalesa i la missió del lloc de treball, centrada principalment a impulsar,
coordinar i dirigir l'execució dels projectes, programes i/o activitats del Servei, així com de l’equip de
persones adscrites al mateix; planificar i supervisar la consecució dels resultats esperats i vetllar per la
coordinació i coherència de la gestió global, d’acord amb les directrius de l’equip de govern de la corporació
i la normativa vigent; es considera imprescindible per a l’adequat desenvolupament d’aquestes funcions
disposar d’una àmplia formació específica i experiència.
Per tot l’exposat, el Tribunal de selecció, atenent a criteris d’experiència, formació, idoneïtat i competència
professional per dur a terme les funcions pròpies del lloc de treball convocat, conclou que la senyora Trinitat
Fornieles Contreras és la millor candidata i en conseqüència, proposa el seu nomenament com a Directora
del Servei d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic.
Terrassa, a 21 de gener de 2019
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