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ACTA DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ PER LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE
TREBALL DE LLIURE DESIGNACIÓ DE CAP DEL SERVEI
D’EQUIPAMENTS PÚBLICS
A les 13.45 hores del dia 18 de febrer de 2022, es reuneix la comissió de selecció per
la provisió d’un lloc de treball de lliure designació de Cap del Servei d’Equipaments
Públics, quedant constituït com segueix:
(1) Carlos Aldana Alfaro. Director de l’Àrea de Ciutat Sostenible i Saludable
(2) Robert López Pastrana. Cap de la Unitat d’Anàlisi i Desenvolupament
(3) Silvia Garcia Vidal. Tècnica de Selecció i Desenvolupament

La comissió de selecció acorda per unanimitat:
1r. Validar els resultats corresponents al criteri de provisió de valoració del currículum
vitae de la base 7a. S’han considerat els elements d’experiència professional
relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar al lloc de treball, formació
específica relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar al lloc de treball i
altres aspectes curriculars.

COGNOMS I NOM

NIF

Valoració
CV

MARÍN GÁSQUEZ, ANTONIO

3505xxxxN

5

BARRIGA DÍAZ, LORENA

5243xxxxZ

5

2n. Es convoca a les persones candidates a una entrevista personal que tindrà lloc el
proper 24 de febrer a la Sala de Junta (Edifici Ajuntament 1a planta) amb el següent
calendari:

COGNOMS I NOM

NIF

Hora

MARÍN GÁSQUEZ, ANTONIO

3505xxxxN

13:15h

BARRIGA DÍAZ, LORENA

5243xxxxZ

14:00 h

3r. L’entrevista es valorarà sobre 5 punts i caldrà un mínim de 2,5 punts per superar-la.
L’entrevista tindrà per objectiu explorar els següents elements:
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I) Valoració i adequació al lloc i, coneixements específics i motivacions,
relacionats amb les funcions a desenvolupar. Aquesta part es puntuarà
de 0 a 2 punts com a màxim.
II) Valoració per competències, per explorar les competències crítiques
que s'han definit per aquest lloc de treball.
- Direcció de persones (màxim 1 punt)
-Visió estratègica local (màxim 1 punt)
-Gestió eficient dels recursos públics (màxim 1 punt)

4t. A les 14.15 hores del dia 18 de febrer de 2022 s’aixeca acta de la sessió i es dóna
per finalitzada la reunió de la comissió de selecció.

Sant Boi de Llobregat, a 18 de febrer de 2022
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