	
  
JOSEP MILÀ I ALBÀ
DIRECTOR DE SERVEIS TERRITORIALS
Formació
Arquitecte Escola Técnica Superior d’Arquitectura del Vallès
Altres: Manegement i gestió d’empreses, Administració patrimonial.
Càrrec i funcions
Director de Serveis Territorials
-

Missió: organitzar i supervisar els recursos humans, els recursos materials i
econòmics, així com les pràctiques i procediments a seguir per l’Àrea de Serveis
Territorials, comunicant i avaluant conjuntament amb el gerent i/o el Comitè de
Direcció els resultats assolits, d'acord amb els procediments establerts per la
corporació i per la legislació vigent.

-

Funcions:
1. Dirigir, coordinar i supervisar els àmbits, els serveis i les unitats organitzatives
que integren l’Àrea, per tal d'assolir els objectius definits per l'equip de
govern.
2. Exercir el comandament del personal, establint línies d’actuació i mecanismes
de motivació en coordinació amb el Servei de Recursos Humans.
3. Elaborar i presentar el projecte de Pressupost de l’Àrea, el pla de treball i les
memòries informatives al gerent i a l’equip de govern.
4. Gestionar estratègicament els recursos adscrits a l’Àrea i avaluar l’eficàcia i
eficiència dels mateixos, per tal de garantir la correcta prestació de serveis als
ciutadans.
5. Definir les línies d’actuació, les propostes de gestió i els processos de treball
per tal d’assolir els objectius fixats. Fer un seguiment acurat dels resultats
aconseguits mitjançant processos d’avaluació i seguiment.
6. Analitzar, avaluar i fer el seguiment de l’estat d’execució dels programes,
projectes, processos i pressupostos de l’Àrea.
7. Programar els projectes i activitats de l’Àrea, establint els recursos
econòmics, humans i materials necessaris per dur-los a terme d’acord amb el
calendari establert.
8. Impulsar i promoure valors i actituds per aconseguir una cultura de servei i de
treball transversal.
9. Representar l’Àrea davant de les diverses administracions, així com assistir a
les reunions i actes necessaris.

Resum currículum
2015-actualitat
2011-2014
de Rubí

	
  

Director Àrea Serveis Territorials. Ajuntament de Rubí.

Director Àrea Serveis de Planejament Ecologia Urbana i Seguretat. Ajuntament

2006-2014 President de la Delegació Vallès (Occidental i Oriental) del Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya.
1997-2011

Exercici professional. Empresa arquitectura Milà Arquitectes.

1994-1996 Exercici professional. Empresa arquitectura Coderch-Milà Arquitectes.
1989-1993

Cap de Gestió de projectes a Espanya Taller d’Arquitectura Ricardo Bofill.

1987-1989

Exercici professional.

1980-1986

Cap d’obres i serveis Ajuntament de Rubí.

