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CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DEFINITIVA PER CONCURS DE MÈRITS 
D’UN LLOC DE TREBALL DE CAP DEL SERVEI D’AVALUACIÓ I MÈTODES 
D’INTERVENCIÓ, ADSCRIT A LA DIRECCIÓ DE L’OBSERVATORI DE SALUT 
PÚBLICA DE L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA. 
 

SUPÒSIT PRÀCTIC 
 
Per la present ES FA CONSTAR que la Junta de Valoració del concurs ha arribat al següent 
acord: 
 
CONVOCAR la persona aspirant admesa al concurs de mèrits a  la realització d’un Supòsit 
pràctic (punt 6.2.1 dels Mèrits Complementaris de les bases de la convocatòria). 
 
L’exercici pràctic consistirà en la redacció d’un Pla d’acció de futur al Servei 
d’Avaluació i Mètodes d’Intervenció, amb un màxim de 7000 paraules, amb el 
següents aspectes: 
 

 Antecedents 
 Missió, visió i valors 
 Objectius 
 Línies de treball 
 Organització interna (col·laboració amb altres serveis de la Direcció de l’Observatori de 

la Salut Pública i d’altres direccions de l’ASPB) 
 Organització externa (col·laboració amb altres departaments de l’Ajuntament de 

Barcelona, amb entitats i amb altres organismes). 
 Gestió de l’equip, resolució de conflictes i desenvolupament professional. 

 
Es valorarà per ordre d’importància: 
 

 Identificació i definició dels objectius prioritaris del servei per al període 2021-2023 
 Valoració dels reptes identificats en el servei i la proposta del seu abordatge. 
 Millores a implantar respecte al funcionament actual. 
 Gestió dels RRHH i desenvolupament professional. 
 Valoració i orientació del paper de la recerca i de la docència en el servei 

 
 
L’aspirant haurà de presentar el contingut d’aquest exercici en paper i en suport informàtic 
(gravat en un llapis) en un sobre tancat al Registre de l’ASPB a l’atenció del Nicolás Quiñonero 
Blanco (SEGERHO), com a màxim fins al dia 29 de juliol de 2021. 
 
 
Barcelona, 19 de juliol de 2021 
 
 
 
Nicolás Quiñonero 
Secretari de la Junta de Valoració 


