
 
 
 
 

 
 

OD-03 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 27 de gener de 2021 
CI, de 20 de gener de 2021 
 
Aprovar la monografia de competències de la Gerència. 

 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 19 de gener de 2021, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, ha 

emès l’informe següent: 

“  
Persones i valors 
EXP: X2021000411 

 
1. El 10 d’abril de 2019, el Ple va aprovar el Pla d’Infraestructura Ètica, document que neix amb 

la vocació de respondre a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern i la Llei 19/2014 del Parlament de Catalunya però que també 
és el resultat d’una reflexió entorn a la vocació de servei públic i els elements que han de 
composar tota infraestructura ètica.  

 

2. Aquest Pla es composa de vuit elements: compromís polític per portar-la a terme, 
mecanismes eficaços de responsabilitat política, codis de conducta viable -especialment 
codis ètics i programes de Compliance-, mecanismes d’adaptació professional, condicions 
generals del servei públic que hi ajudin, un cos coordinador de l’ètica i una societat civil activa 
fent el paper de vigilant de l’actuació dels servidors públics 

3. L’Àrea de Persones i Valors treballa l’establiment d’un model integrat de gestió de persones i, 
en aquest sentit, en els darrers anys  s’estan desplegant diferents actuacions connectades 
amb l’estratègia de  l’organització.  

 

4. El Reglament Orgànic del Consell Comarcal (ROC) del Vallès Oriental aprovat el 10 d'abril de 
2019 estableix que la persona titular de la Gerència tindrà la consideració de personal directiu 
professional, regula el regim jurídic del lloc i procediment de selecció.  

 

5. Per a dur a terme el que el que el Reglament Orgànic estableix entorn al procediment de 
selecció i nomenament de lloc de treball gerencial es requereix d’elaboració d’un diccionari 
de competències que reculli el perfil competencial d’aquest lloc de treball. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2. l) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple 
comarcal per a l’aprovació d’aquest acord. 
 
L’article 105 del Reglament Orgànic Comarcal aprovat el 10 d’abril de 2019 pel Ple del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, pel que fa a la condició de la Gerència com alt càrrec.  Els articles 107, 108, 109 i 110  pel 
que fa a qui correspon el nomenament de la Gerència,  les funcions que correspon a l’òrgan i el sistema de 
nomenament i cessament de la Gerència.  
 
Per això, 
 



 
 
 
 

 
 

PROPOSO al Ple que acordi aprovar la monografia de les competències de la Gerència següent: 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ANNEX 
 
Competències requerides per desenvolupar la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
Marc conceptual 
És important especificar les característiques que fa de les competències un marc de referencia 
idoni per a l’acompliment professional: 

 Són una mobilització de coneixements, habilitats, actituds i motivacions. 

 Són un constructe abstracte amb un component conductual, component que tindrà un reflex, per 
tant, en l’acompliment professional. 

 Han de ser observables i, per tant, avaluables ja que es posen de manifest quan s’executa una 
tasca o una activitat. 

 Són contextuals, és a dir, corresponen a la persona però s’identifiquen en una organització 
concreta en un moment determinat. 

 Estan orientades a l’excel·lència o al èxit professional. 

 Es poden desenvolupar, és a dir, s’han de poder adquirir d’una o altra manera i són, permanents i 
estables (malgrat segons el context puguin fluctuar). 

 Poden ser generalitzables a més d’una activitat. 

En aquest sentit, les competències són una referència que: 
 Permeten a l’organització clarificar el que s’espera de cada persona i com ha de fer-ho. 

 Facilita l’assoliment de l’excel·lència organitzacional a través del desenvolupament de les persones 
que l’integren, promovent el creixement professional i personal a través de la millora competencial. 

 Possibilita la definició d’un marc consensuat, comú i integral per a la gestió de les persones. 

 Permet alinear les persones i l’organització a través d’un element comú, permetent l’aprenentatge i 
la millora comú. 

Selecció de competències rellevants 
Les competències que es consideren rellevants per al desenvolupament de la gerència del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en relació la missió, funcions i responsabilitats definides, 
són; 

 Capacitat analítica. 

 Compromís amb l’organització. 

 Comunicació. 

 Desenvolupament de persones. 

 Direcció de persones. 

 Negociació. 

 Organització del treball. 

 Presa de decisions. 

 Visió estratègica. 

 Xarxa relacional. 

  

Tot seguit s’exposen les seves definicions, tal i com estan recollides al Diccionari Marc de les 
Competències per a l’Administració Local elaborat pel Servei d’Assistència a l’Organització 
Municipal de la Diputació de Barcelona així com el corresponent nivell mínim requerit per a 
cadascuna d’elles. 

 

Definicions i nivells requerits 



 
 
 
 

 
 

 
 

Competència Definició Nivell requerit Implica 

Capacitat analítica Fa referència a la capacitat d'explicar 
tècnicament, identificant les causes i predint 
les conseqüències, un problema o una situació 
determinada en l'àmbit de 
la seva especialitat. 

Alt Identificar i utilitzar mètodes i mecanismes 
sistematitzats d'avaluació del procés i del resultat i 
saber interpretar i explicar correctament les dades 
que se n'obtenen 

Compromís amb 
l’organització 

Fa referència a la capacitat per definir, 
impulsar i consolidar el model d’organització 
conjuntament amb l’equip de govern, 
promovent i involucrant a totes les persones 
que en formen part en l’estratègia per 
aconseguir-ho. 

Màxim Traslladar en objectius estratègics, línies de serveis i 
actuacions el model organitzatiu, promovent la 
transversalitat i el desenvolupament professional i 
assegurar la consecució d’aquests objectius 
mitjançant la implicació de tots els membres del 
consell comarcal. 

Comunicació Fa referència a la capacitat de transmetre 
missatges eficaçment i de manera clara, 
precisa i adaptada al context i a l’objectiu de 
la comunicació. 

Alt Crear eines i de desenvolupar actuacions que 
afavoreixin o facilitin una comunicació eficaç a nivell 
de tota l’organització, tant a nivell descendent com 
ascendent, com horitzontal o quan l’acte 
comunicatiu té una caràcter estratègic i és capaç de 
representar a l’organització en fòrums d’alta 
especialització com 
congressos i jornades en l’àmbit de 
l’administració pública. 

Desenvolupament de 
persones 

Fa referència a la capacitat per facilitar i 
impulsar el creixement de les persones de 
l'equip en termes tant d'aprenentatge com 
d'acompliment, potenciant al màxim les seves 
capacitats i aportacions a 
l'organització, mitjançant les estratègies més 
adients. 

Alt Generar espais i possibilitats per al 
desenvolupament de les persones vinculat al 
compromís d’aquestes amb l’organització, 
aconseguint que la millora i l'aprenentatge 
permanent formin part de la cultura organitzacional. 

Direcció 
de 
persones 

Fa referència a la capacitat per assolir 
resultats en els equips de treball mitjançant la 
coordinació de les persones que els integren, 
aconseguint que aquestes contribueixin de 
manera 

efectiva en la consecució dels objectius. 

Alt Crear metodologies i instruments per promoure un 
estil de direcció de persones eficaç i homogeni a 
l’organització així com assessorar a altres persones 
en aquesta matèria. 

Negociació Fa referència a la capacitat per dirigir i/o 
controlar la interacció entre diferents 
parts amb l'objectiu d'arribar a un 
acord, 

Màxim Obtenir acords satisfactòries per a tothom i 
compromisos estables que enforteixin la relació, 
inferint els 
objectius concrets de l’organització a partir de les 
línies estratègiques i fent 

 utilitzant tècniques de guanyar – guanyar i 
planificant alternatives per arribar als millors 
acords. 

 ús d’una habilitat per crear un ambient idoni per a 
la col·laboració i per a la cooperació. 

Organització del 
treball 

Fa referència a la capacitat de planificar, 
prioritzar i distribuir les activitats i els recursos 
per tal d'assegurar 
la consecució dels objectius esperats. 

Alt Dur a terme simultàniament diversos projectes 
complexos, establint de forma permanent 
mecanismes de coordinació i de control de la 
informació dels processos en marxa. 



 
 
 
 

 
 

Presa de decisions Fa referència a la capacitat d'escollir entre 
diferents alternatives, aquelles que són més 
viables per a la consecució dels objectius, 
basant-se en una anàlisi dels possibles 
efectes i riscos de 
les possibilitats d'implementació. 

Màxim Seleccionar de manera autònoma l’opció més 
adequada entre diferents alternatives de resolució, 
examinant els escenaris i els riscos de les possibles 
solucions en un context de gran impacte a 
l’organització (personal, econòmic, estructural, ... ). 

Visió estratègica Fa referència a la capacitat per tenir en 
compte els canvis de l'entorn, les 
oportunitats, els inconvenients així com les 
fortaleses i febleses de la pròpia organització 
a l'hora 
de planificar qualsevol actuació pròpia o de 
l'equip. 

Alt Formular propostes, alternatives i innovacions a 
l’equip de govern que condueixin a la millora de la 
satisfacció dels Ajuntaments i de la ciutadania 
respecte dels serveis que li són oferts des del 
Consell i dur a terme les actuacions necessàries per 
tal d’implementar-les. 

Xarxa relacional Fa referència a la capacitat d’establir i mantenir 
relacions amb xarxes de persones, la 
cooperació amb les quals és necessària per 
obtenir bons resultats en els objectius 
acordats. 

Alt Formar i assessorar a altres persones del 
l’organització en matèria de desenvolupament de 
relacions, essent un referent en quest tema per tal 
d’aconseguir la seva cooperació i 
implicació en ordre a l’assoliment dels 
objectius del Consell 

“ 
 

 
2. El 20 de gener de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2. l) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple 
comarcal per a l’aprovació d’aquest acord. 
 
L’article 105 del Reglament Orgànic Comarcal aprovat el 10 d’abril de 2019 pel Ple del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, pel que fa a la condició de la Gerència com alt càrrec.  Els articles 
107, 108, 109 i 110  pel que fa a qui correspon el nomenament de la Gerència,  les funcions 
que correspon a l’òrgan i el sistema de nomenament i cessament de la Gerència.  
 
 
Per això,  
 
PROPOSO 
 
1. Aprovar la monografia de les competències de la Gerència del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental següent: 



 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ANNEX 
 
Competències requerides per desenvolupar la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
Marc conceptual 
 
És important especificar les característiques que fa de les competències un marc de referencia 
idoni per a l’acompliment professional: 

 Són una mobilització de coneixements, habilitats, actituds i motivacions. 

 Són un constructe abstracte amb un component conductual, component que tindrà un reflex, per 
tant, en l’acompliment professional. 

 Han de ser observables i, per tant, avaluables ja que es posen de manifest quan s’executa una 
tasca o una activitat. 

 Són contextuals, és a dir, corresponen a la persona però s’identifiquen en una organització 
concreta en un moment determinat. 

 Estan orientades a l’excel·lència o al èxit professional. 

 Es poden desenvolupar, és a dir, s’han de poder adquirir d’una o altra manera i són, permanents i 
estables (malgrat segons el context puguin fluctuar). 

 Poden ser generalitzables a més d’una activitat. 

En aquest sentit, les competències són una referència que: 
 Permeten a l’organització clarificar el que s’espera de cada persona i com ha de fer-ho. 

 Facilita l’assoliment de l’excel·lència organitzacional a través del desenvolupament de les persones 
que l’integren, promovent el creixement professional i personal a través de la millora competencial. 

 Possibilita la definició d’un marc consensuat, comú i integral per a la gestió de les persones. 

 Permet alinear les persones i l’organització a través d’un element comú, permetent l’aprenentatge i 
la millora comú. 

  

Selecció de competències rellevants 
 
Les competències que es consideren rellevants per al desenvolupament de la gerència del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en relació la missió, funcions i responsabilitats definides, 
són; 

 Capacitat analítica. 

 Compromís amb l’organització. 

 Comunicació. 

 Desenvolupament de persones. 

 Direcció de persones. 

 Negociació. 

 Organització del treball. 

 Presa de decisions. 

 Visió estratègica. 

 Xarxa relacional. 

  

Tot seguit s’exposen les seves definicions, tal i com estan recollides al Diccionari Marc de les 
Competències per a l’Administració Local elaborat pel Servei d’Assistència a l’Organització 
Municipal de la Diputació de Barcelona així com el corresponent nivell mínim requerit per a 
cadascuna d’elles. 
 

 

Definicions i nivells requerits 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

Competència Definició Nivell 
requerit 

Implica 

Capacitat analítica Fa referència a la capacitat d'explicar 
tècnicament, identificant les causes i 
predint les conseqüències, un problema 
o una situació determinada en l'àmbit de 
la seva especialitat. 

Alt Identificar i utilitzar mètodes i mecanismes 
sistematitzats d'avaluació del procés i del resultat i 
saber interpretar i explicar correctament les dades 
que se n'obtenen 

Compromís amb 
l’organització 

Fa referència a la capacitat per definir, 
impulsar i consolidar el model 
d’organització conjuntament amb 
l’equip de govern, promovent i 
involucrant a totes les persones que 
en formen part en l’estratègia per 
aconseguir-ho. 

Màxim Traslladar en objectius estratègics, línies de serveis i 
actuacions el model organitzatiu, promovent la 
transversalitat i el desenvolupament professional i 
assegurar la consecució d’aquests objectius mitjançant 
la implicació de tots els membres del consell comarcal. 

Comunicació Fa referència a la capacitat de 
transmetre missatges eficaçment i de 
manera clara, precisa i adaptada al 
context i a l’objectiu de la 
comunicació. 

Alt Crear eines i de desenvolupar actuacions que 
afavoreixin o facilitin una comunicació eficaç a nivell 
de tota l’organització, tant a nivell descendent com 
ascendent, com horitzontal o quan l’acte comunicatiu 
té una caràcter estratègic i és capaç de representar a 
l’organització en fòrums d’alta especialització com 
congressos i jornades en l’àmbit de l’administració 
pública. 

Desenvolupament de 
persones 

Fa referència a la capacitat per facilitar i 
impulsar el creixement de les persones 
de l'equip en termes tant d'aprenentatge 
com d'acompliment, potenciant al 
màxim les seves capacitats i 
aportacions a 
l'organització, mitjançant les estratègies 
més adients. 

Alt Generar espais i possibilitats per al desenvolupament 
de les persones vinculat al compromís d’aquestes 
amb l’organització, aconseguint que la millora i 
l'aprenentatge permanent formin part de la cultura 
organitzacional. 

Direcció de 
persones 

Fa referència a la capacitat per assolir 
resultats en els equips de treball 
mitjançant la coordinació de les 
persones que els integren, aconseguint 
que aquestes contribueixin de manera 
efectiva en la consecució dels objectius. 

Alt Crear metodologies i instruments per promoure un 
estil de direcció de persones eficaç i homogeni a 
l’organització així com assessorar a altres persones 
en aquesta matèria. 

Negociació Fa referència a la capacitat per dirigir 
i/o controlar la interacció entre 
diferents 
parts amb l'objectiu d'arribar a 
un acord, 

Màxim Obtenir acords satisfactòries per a tothom i 
compromisos estables que enforteixin la relació, inferint 
els 
objectius concrets de l’organització a partir de les 
línies estratègiques i fent 

 utilitzant tècniques de guanyar – guanyar i 
planificant alternatives per arribar als 
millors acords. 

 ús d’una habilitat per crear un ambient idoni per a la 
col·laboració i per a la cooperació. 

Organització del treball Fa referència a la capacitat de 
planificar, prioritzar i distribuir les 
activitats i els recursos per tal 
d'assegurar 
la consecució dels objectius esperats. 

Alt Dur a terme simultàniament diversos projectes 
complexos, establint de forma permanent 
mecanismes de coordinació i de control de la 
informació dels processos en marxa. 



 
 
 
 

 
 

Presa de decisions Fa referència a la capacitat d'escollir 
entre diferents alternatives, aquelles que 
són més viables per a la consecució 
dels objectius, basant-se en una anàlisi 
dels possibles efectes i riscos de 
les possibilitats d'implementació. 

Màxim Seleccionar de manera autònoma l’opció més 
adequada entre diferents alternatives de resolució, 
examinant els escenaris i els riscos de les possibles 
solucions en un context de gran impacte a 
l’organització (personal, econòmic, estructural, ... ). 

Visió estratègica Fa referència a la capacitat per tenir en 
compte els canvis de l'entorn, les 
oportunitats, els inconvenients així com 
les fortaleses i febleses de la pròpia 
organització a l'hora 
de planificar qualsevol actuació pròpia o 
de l'equip. 

Alt Formular propostes, alternatives i innovacions a 
l’equip de govern que condueixin a la millora de la 
satisfacció dels Ajuntaments i de la ciutadania 
respecte dels serveis que li són oferts des del Consell 
i dur a terme les actuacions necessàries per tal 
d’implementar-les. 

Xarxa relacional Fa referència a la capacitat d’establir i 
mantenir relacions amb xarxes de 
persones, la cooperació amb les quals és 
necessària per 
obtenir bons resultats en els objectius 
acordats. 

Alt Formar i assessorar a altres persones del 
l’organització en matèria de desenvolupament de 
relacions, essent un referent en quest tema per tal 
d’aconseguir la seva cooperació i 
implicació en ordre a l’assoliment dels objectius 
del Consell 

 
 
 
Document signat electrònicament. 
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