INFORME
ENTREVISTES DE SELECCIÓ DE TRES CANDIDATES QUE OPTEN A LA PLAÇA DE
CAP DE LA OFICINA LOCAL DE L’HABITATGE DE MATARÓ
i RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ
Antecedents

Amb motiu de la recent vacant del lloc de treball de cap de la Oficina Local d’Habitatge de
Mataró, les funcions de la qual són assumides per l’empresa municipal PUMSA, es veu necessari
i convenient la contractació d’una persona per cobrir-la, amb les funcions específiques de dirigir
els treballs encomanats i a les persones que hi treballen.
Per aquest motiu PUMSA va contractar els serveis professionals de la consultora Faura-Casas,
encomanant la recerca d’una persona candidata amb el perfil adequat per desenvolupar
aquestes funcions.

Selecció de personal
En data 14 d’octubre de 2021, Faura-Casas va lliurar l’informe del procés de selecció que va dur
a terme per la captació i selecció de candidatures, i la valoració professional de les tres persones
candidates finalistes. L’anunci va ser difós pels mitjans que s’indiquen a l’informe esmentat des
del 3 de setembre fins la data de presentació d’aquest.
Per escollir la candidata millor valorada es va crear un òrgan de selecció constituït pel director
de Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament de Mataró, el cap del servei d’Habitatge de
l’Ajuntament de Mataró i el coordinador de PUMSA. Aquest òrgan va entrevistar les candidates
els dies 22 d’octubre i 2 i 5 de novembre, amb el resultat que es detalla a les conclusions.

Conclusió
Per unanimitat, els tres membres de l’òrgan seleccionen a la candidata senyora. MONTSERRAT
CAMPOS LES, atès que a l’entrevista no ha deixat dubtes que coneix molt bé la gestió d’una
Oficina Local de l’Habitatge i que disposa també d’experiència en l’habitatge, amb formació
afegida. Té capacitat pel treball en equip i està motivada pel projecte que se li ofereix, així com
il·lusió de prosperar i avançar en el projecte de Mataró. En conjunt destaca per sobre les altres
candidates pel lloc a cobrir.
Per deixar constància de la conclusió d’aquesta tasca signen el present informe en Francesc
Torrejón Comino, director de Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament de Mataró,
l’Albert Terrones Ribas cap del Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró i en Jordi Humet
Villà, coordinador de PUMSA.
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