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La mesa de valoració en el procés per a la selecció i posterior proposta de 
nomenament del lloc de Gerent de l’Ajuntament d’Abrera, constituïda conforme a les 
bases aprovades i el decret de l’Alcaldia 2021/1182, que designa els seus membres, 
emet el següent informe conforme al procediment descrit a les bases esmentades: 

 

Primer.- El decret de l’Alcaldia 2021/0948, de 3 de juny de 2021, declara admesos en 
el procés de selecció els següents aspirants: 

 

ALBERDI VERA, FERRAN 

FONT LLOBREGAT, CARLES  

 

 

El decret de l’Alcaldia 2021/1182, de 6 de juliol de 2021, designà el membres de la 

comissió de valoració. I preveia la realització de les proves de valoració a la Sala de 

Juntes de l’Ajuntament d’Abrera el dia 13 de juliol de 2021 davant d’aquesta mesa de 

valoració constituïda de la següent forma: 
 

President: Sr. Enric Giner Rodríguez, Gerent del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
Vocals: Sr. César Romero García, Secretari de l’Ajuntament d’Abrera.   

 Sra. Gemma Lozano Vallverdú, Tresorera de l’Ajuntament d’Abrera que al 
no poder assistir per estar de baixa, delega en el Sr. Ignacio Aragonés 
Seijo, Secretari-Interventor de l’Ajuntament d’Olivella  

Secretaria de la Mesa: Sra. Cristina Ruiz Carabaca. Cap de Servei de Gestió de 
Persones de l’Ajuntament d’Abrera, que al no poder assistir per estar de baixa, 
delega en la Sra. Rosa Maria Valor, del Servei de RRHH de l’Ajuntament d’Abrera 
  
Actua, com a professional expert, el psicòleg Sr. Àlex de Llanza. 
   
Segon.- Les bases estableixen el següent procediment de valoració: 
 

PRIMERA PROVA (Entrevista curricular). 
El dia i hora assenyalats es constituirà la mesa de valoració, que procedirà a entrevistar 
individualment les persones aspirants durant un temps no superior a una hora i per tal de 
conèixer la trajectòria professional, el currículum vitae i en general les qüestions que es 
considerin adients per avaluar la idoneïtat del candidat o candidata per a un lloc amb les 
funcions descrites en aquestes bases. Totes les persones entrevistades seran qualificades 
d’apte o no apte. 
 

 

SEGONA PROVA (Presentació de la memòria).  

En la mateixa sessió, la persona aspirant, exposarà davant la mesa d’avaluació, la defensa 

d’una memòria expositiva sobre “Organització i assignació de recursos en un Ajuntament de 

municipi de menys de 20.000 habitants a 2021”, amb una extensió mínima de 5 pàgines i 

màxima de 10 pàgines, interlineat senzill, amb un tipus de lletra Arial 11 punts o Verdana 10 

punts (els encapçalaments d’apartats i seccions del document podran ser de grandària 

superior) i en un temps màxim de 30 minuts.  

 

En relació a la memòria indicada, aquesta s'ha de lliurar mitjançant la seu electrònica, tant 

en format pdf per a la lectura prèvia per part de la mesa de valoració, i en format 

Powerpoint. Per a la presentació de la memòria les persones aspirants el dia en què siguin 

convocades hauran d’aportar la presentació Powerpoint en un dispositiu USB. El termini 

màxim de presentació del projecte serà de 20 dies naturals a comptar des de la data de 

publicació de l’anunci de la present convocatòria al BOP. 

 



Finalitzada l’exposició, els membres de la mesa d’avaluació, podran plantejar preguntes i 

demanar aclariments a la persona aspirant. També respecte d’aquesta prova les persones 

aspirants restaran qualificades com d’aptes o no aptes. 

 

Les persones aspirants disposaran dels mitjans informàtics i audiovisuals necessaris per tal 

d’exposar els projectes davant de la mesa d’avaluació.  

 

TERCERA PROVA (Entrevista per competències). 

El mateix dia o en la data posterior que es consideri per part de la mesa de valoració, es 

procedirà a una entrevista per competències que realitzarà una persona professional 

externa contractada per l’ajuntament, conjuntament amb almenys un dels membres de la 

mesa d’avaluació. Les persones aspirants restaran qualificades com d’aptes o no aptes. Les 

competències que es valoraran són: 

- Lideratge 

- Planificació estratègica 

- Adaptació i transversalitat 

- Desenvolupament de persones i equips 

- Resiliència i gestió de crisis 

- Comunicació 

- Negociació  

- Orientació a la qualitat de resultat 

 

La persona assessora, professional de la psicologia, una vegada realitzades les entrevistes 

per competències, elaborarà un informe de valoració individualitzat de cadascuna de les 

persones aspirants, el qual farà entrega a la secretària de la mesa d’avaluació, per tal que 

aquest pugui arribar a tots els membres de la mesa d’avaluació. 

 
 
La Mesa acorda que la valoració i entrevista curricular, l’exposició de la memòria  i 
l’entrevista per competències es realitzaran de forma continuada. 
 
 
 

Tercer.- Els resultats obtinguts a l’entrevista per competències consten i estan 
motivats a l’informe del psicòleg expert, que ha estat requerit a aquest efecte, i la 
mesa de valoració el fa seu, incorporant-lo com a annex d’aquest informe. 
 
 
Quart.- Tots dos candidats reben la qualificació d’APTES en les diferents proves i  
són considerats idonis per al desenvolupament del lloc a cobrir. Tot i pel que fa a la 
valoració curricular el candidat Ferran Alberdi Vera acumula més experiència 
professional i formació especialitzada. Tanmateix, i pel que fa a la memòria lliurada 
i presentada, el candidat Ferran Alberdi Vera s’ajusta més al que es demanava a 
les bases i es considera més completa i integral. 
 
 
Es tot el que hem de dir al respecte, i elevem aquest informe a l’òrgan competent 
als efectes oportuns. 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

 
 
 



A la data i llocs de les signatures electròniques. 
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