RESOLUCIÓ DE LA DIRECTORA-GERENT
Aprovació de la modificació de les bases 6a i 7a.2 de les reguladores del procés de
provisió de director/a gerent d’aquesta societat.
Vistes les Bases que han de regir el procés de provisió per a la contractació, mitjançant contracte de
caràcter especial d’alta direcció, a temps complet, de director/a gerent d’aquesta societat.
Atesa la conveniència de modificar un vocal titular de la Comissió d’Avaluació establerta en la base
Sisena, així com d’afegir la ponderació dels aspectes a considerar en la realització de la fase
d’entrevista, establerts a l’apartat 2 de la base Setena, assignant a cadascun d’ells el percentatge
corresponent.
RESOLC:
Primer.- Aprovar la modificació de les bases 6a. I 7a.2 de les que han de regir el procés de provisió per
a la contractació, mitjançant contracte de caràcter especial d’alta direcció, a temps complet, de
director/a gerent d’aquesta societat, com s’indica seguidament:
Base 6a.:
On deia: Vocal Titular: Josep M. Curto Folqué, Cap Departament Recursos Humans Ajuntament de
Tortosa.
Dirà: Vocal Titular: Almudena Garnica Fernandez, Directora-gerent de GESAT, SAM
Base 7a.2: Afegir la ponderació dels aspectes inclosos, amb el text següent:
1) Lideratge
7%
2) Capacitat organitzativa
7%
3) Comunicació i informació de processos i resultats
5%
4) Capacitat de treballar en equip
7%
5) Capacitat de resolució de conflictes
7%
6) Capacitat de negociació
7%
7) Capacitat de treball per objectius
4%
8) Orientació a la millora contínua de la qualitat 4%
9) Capacitat de conducció d’equips multidisciplinaris
6%
10) Proactivitat i capacitat d’escoltar
7%
11) Creativitat i dinamisme
5%
12) Compromís social i vocació de servei públic
6%
13) Disponibilitat
7%
14) Polivalència
6%
15) Expressió i comunicació oral
4%
16) Motivació pel lloc de treball
7%
17) Ordre i mètode expositiu
4%
Segon.- Aprovar el text refós de les Bases esmentades i publicar-lo a la plana web de la borsa de treball
de GESAT, a la plana web de la borsa de treball de l’Ajuntament de Tortosa i als taulers d’anuncis de
l’Hospital i Llars de la Santa Creu i de l’Ajuntament de Tortosa.
Tercer.- Donar trasllat de la present resolució a l’Ajuntament de Tortosa.
Jesús, 27 d’agost de 2019
LA DIRECTORA GERENT
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