
 

 

Examinada la sol·licitud presentada per tal de prendre part en el procés selectiu per al lloc de treball 
de director o directora de la Fundació Josep Pla (Bases de la convocatòria publicades a 
www.fundaciojoseppla.cat des del 22 de febrer de 2021), donem a conèixer la llista definitiva 
d’aspirants admesos: 
 

1 MA4494  Francesc Montero  Aulet 
 
L’aspirant està exempt de la realització de la prova d’acreditació de coneixements  orals i escrits de 
llengua catalana, nivell C. 
 
L’òrgan de selecció dels aspirants es designarà segons disposen les Instruccions internes de 
Contractació de la Fundació Josep Pla, aprovades l’any 2017 pel patronat de la Fundació Josep 
Pla, i estarà constituït de la següent manera: 
 

- President: president de la Fundació o la vicepresidenta del patronat de la Fundació 
Josep Pla com a suplent. 
- Vocal: secretari del patronat de la Fundació Josep Pla o un altre vocal del Patronat com 
a suplent. 
- Secretària: directora de la Fundació Josep Pla o un altre vocal del Patronat com a 
suplent. 
 

L’òrgan de selecció no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència d’un mínim de dos dels seus 
membres amb veu i vot, titulars o suplents. En tot cas serà necessària la presència del president i 
del secretari.  
 
L’òrgan de selecció podrà disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes o alguna 
de les proves els quals es limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les 
quals col·laboraran exclusivament amb l’òrgan de selecció.  
 
L’òrgan de selecció està facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords 
necessaris en tot el que no preveuen aquestes bases.  
 
En última instància l'elecció final ha de ser realitzada pel patronat de la Fundació Josep Pla. 
La data límit per a la presentació del projecte és el dia 28 de maig de 2021.  
 
 
 
 
Palafrugell, 20 d’abril de 2021 
 
Miquel Noguer 
President 
         

 

 


