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ANNEX 3: DEFINICIÓ DE LES COMPETÈNCIES PERSONALS VALORADES EN 
AQUESTA CONVOCATÒRIA 
 
Competències personals: 

− Assoliment: Treballar amb autonomia i actuar de manera proactiva. Implicar-se i 
perseverar en la consecució dels objectius. Plantejar-se objectius de creixement 
professional. 

− Compromís amb el servei públic i la institució: Oferir als usuaris un servei àgil i de 

qualitat mostrant una mentalitat de servei públic i voluntat d’ajuda. Projectar amb 

la pròpia actuació una imatge positiva de la unitat / institució. Mostrar preocupació 

per la institució i les persones que la integren. 

− Comunicació: Interpretar la realitat i interactuar amb les persones empàticament. 

Practicar l'escolta activa, expressant-se de manera clara i assertiva, captant els 

senyals emocionals i entenent el missatge, facilitant i verificant la comprensió i 

l’acord. 

− Esperit d’equip: Tenir predisposició a col·laborar i treballar amb altres, 
considerant-ne les aportacions, comprometent-se amb els resultats aconseguits 
per l’equip i promovent un bon ambient i bones relacions de treball. 

− Flexibilitat: Adaptar-se de manera àgil i positiva a demandes i situacions diferents. 
Acceptar i valorar noves idees, mostrar una actitud positiva vers els canvis i tenir 
inquietud per conèixer altres àmbits. 

− Orientació a la millora: Estar compromès amb la qualitat del treball, fomentar i 
utilitzar la crítica constructiva. Aportar idees noves i viables per a la millora i avaluar 
els resultats i l’impacte de les propostes.  

− Planificació: Definir objectius i plantejar les accions que s’han de dur a terme per 

aconseguir-los, assignant recursos, terminis, identificant els responsables i els 

agents necessaris, establint aliances per executar-los, fent el seguiment i control 

de l’execució i l’avaluació dels resultats. 

− Solució de problemes: Analitzar els problemes i identificar-ne els elements clau i 
les possibles causes. Identificar i valorar alternatives de solució. Prendre decisions 
viables, valorant els riscos i les repercussions. Fer el seguiment i l’avaluació dels 
resultats i de l’impacte. 

− Visió estratègica. Pensar i actuar amb una perspectiva global i de futur, definint 
estratègies i desenvolupant xarxes d’aliances claus per assolir la visió 
organitzativa, generant sinergies, beneficis comuns i gestionant els riscos. 

− Negociació. Proposar acords integradors i respectuosos entre les parts, 
identificant les postures i els fonaments dels posicionaments, amb els objectius 
per assolir clars i orientats als resultats, respectant i tenint en compte els 
interessos de les persones implicades. 

 
 
 


