
 

 
ACTA DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS PER A LA SELECCIÓ DEL LLOC DE 
TREBALL DE DIRECTOR/A DE LA FUNDACIÓ JOSEP PLA, MITJANÇANT EL 
SISTEMA DE CONCURS. 
 
Lloc: Fundació Josep Pla, (carrer Nou, 51. 17200 Palafrugell) 
Data (hora d’inici i hora de finalització): 18 de juny de 2021 de les 18 h a les 19.30 h 
Assumpte: Constitució del Tribunal, valoració de mèrits i avaluació de la defensa del 
projecte.  
 
Assistents: 
 
PRESIDENT: senyor MIQUEL NOGUER I PLANAS, President de la Fundació Josep Pla 
 
SECRETÀRIA: senyora ANNA AGUILÓ I MIQUEL, Directora de la Fundació Josep Pla 
 
VOCALS: senyor ALBERT GOMEZ I CASAS, Secretari de la Fundació Josep Pla  
 
 
Un cop reunits i havent acceptat els seus càrrecs respectius en aquest Tribunal, el senyor 
president declara vàlidament constituït aquest òrgan de selecció. 
 
 
1.- Aspirants admesos: L’aspirant admès al procés selectiu, d’acord amb la Llista 
definitiva de sol·licituds admeses, publicada al lloc web de la Fundació Josep Pla en data 
20 d’abril de 2021, és el següent: 
 

 NOM COGNOM COGNOM 
1. FRANCESC MONTERO  AULET 

 
En la mateixa llista definitiva de sol·licituds admeses es declara l’aspirant exempt de la 
realització de la prova d’acreditació de coneixements orals i escrits de la llengua catalana 
nivell C1. 
 
 
2.- Segona fase de valoració de mèrits (puntuació màxima 40 punts) 
 
El Tribunal du a terme la valoració dels mèrits, d’acord amb l’apartat 7.2. (Segona Fase 
de Valoració de Mèrits), de les bases que regeixen el procés selectiu: 
 
a) Experiència professional (fins a 15 punts) 

 

 
a.1) Serveis prestats a l’administració pública o al 
sector privat, desenvolupant tasques o funcions 
pròpies d’un lloc de treball similar o equivalent al 
que és objecte de la convocatòria 
 

0,10 punts/mes, fins 
a un màxim de 
15,00 punts 

15 

 
a.2) Serveis prestats en docència, en tasques 
diferents a les que són objecte de la convocatòria 
però que hi estiguin relacionades i siguin pròpies 
d’una categoria professional equivalent 

1 punt per any 
treballat fins, a un 
màxim de 5 punts 

 

- 

PUNTUACIÓ TOTAL 15 



 

 
b) Formació, per cursos relacionats amb el lloc de treball (fins a un màxim de 10 punts) 
 

 
 
 
c) Per estudis superiors als requerits i relacionats amb les funcions pròpies de la plaça 
(fins a 6,00 punts) 
 

 
 
 
d) Nivell C2 de Català 
 

 
 
 
 
 

 
- Si no consta la seva durada o és inferior a les 
10 hores, 0’05 punts. 
- Si la seva durada està entre 10 hores i menys 
de 20 hores, 0’10 punts. 
- Si la seva durada està entre 20 hores i menys 
de 40 hores, 0’20 punts. 
- Si la seva durada està entre 40 hores i menys 
de 60 hores, 0’30 punts. 
- Si la seva durada està entre 60 hores i menys 
de 100 hores, 0’40 punts. 
- Si la seva durada és superior a 100 hores, 0,50 
punts. 
 

fins a un màxim de 10 
punts 

2,70 

PUNTUACIÓ TOTAL 2,70 

Titulació de grau superior diferent a la que ha 
servit de requisit per accedir a la convocatòria, 
sempre que estigui relacionada o sigui rellevant 
per al lloc de treball  

3 punts per títol 6 

Màster o postgrau en l’àmbit de la museologia, 
gestió cultural o edició 

2 punts per títol 
 

- 

Màster o postgrau sobre Literatura comparada, 
Estudis avançats en Llengua i Literatura i 
similars 

2 punts per màster - 

PUNTUACIÓ TOTAL 6 

Nivell C2 de Català 1 punt  1 

PUNTUACIÓ TOTAL 1 



 

e) Activitats docents (fins a 5 punts) 
 

 
 
f) Idiomes (fins a 2 punts) 
 

 
 
g) Certificació ACTIC: per l’acreditació del certificat d’acreditació de competències en 
tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) (fins a un màxim de 1,00 punt) 
 

 
 
 
 
3. Tercera fase. Avaluació de la capacitat (puntuació màxima 40 punts) 
 
L’aspirant ha presentat un projecte sobre “La promoció dels estudis i la lectura del 
patrimoni literari de Josep Pla” que conté els següents apartats: 
 

1. Anàlisi de la situació actual de la Fundació Josep Pla 
2. Definició d’objectius 
3. Accions específiques per a l’assoliment dels objectius 
4. El paper del director 

 
 

 

Activitats docents i la participació com a 
ponent a jornades, així com publicacions 
relacionades amb l’àmbit de la plaça 
objecte de convocatòria 

a raó de 0’5 punts per 
concepte i fins a un màxim 
de 5 punts  

5 

PUNTUACIÓ TOTAL 5 

Coneixements d’idiomes estrangers 
acreditats amb títol oficial  

0.25 punts per títol, fins a 2 
punts 

0,50 

PUNTUACIÓ TOTAL 0,50 

Per estar en possessió del certificat 
ACTIC nivell bàsic 

0,50 punts 
 

0 

Per estar en possessió del certificat 
ACTIC nivell mitjà 

1,00 punt 
 

0 

PUNTUACIÓ TOTAL 0 

ASPIRANT  

DNI NOM COGNOM 1 COGNOM 2 
PUNTUACIÓ 

TERCERA FASE 
 

40.449.454K 
 

Francesc Montero Aulet 35 



 

 
 
4- Entrevista Personal (puntuació màxima 20 punts) 
 
Un cop finalitzada les entrevista personal a l’aspirant, el Tribunal, assistit tècnicament per 
la Tècnica d’Organització i RH de l’Ajuntament de Palafrugell, la senyora Sílvia Esteva 
Llenas, passa a fer la valoració de la mateixa, sent la puntuació obtinguda la que s’exposa 
a continuació: 
 
 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL I EXPERIÈNCIA I MOTIVACIÓ PER 
L’OFERTA Màxim 1 punt, que no computa excepte en situació d’empat de puntuacions 

1 

COMPETÈNCIES CORPORATIVES 

APRENENTATGE PERMANENT 3,50 

ORIENTACIÓ AL SERVEI I A LES PERSONES USUÀRIES 3 

PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL TREBALL 4 

TREBALL EN EQUIP 3,50 

VISIÓ ESTRATÈGICA 3,50 

TOTAL PUNTUACIÓ 17,50 

 
 
5. Resultat del procés selectiu 

 
Un cop sumada la puntuació obtinguda per l’aspirant no eliminat del procés de selecció, 
en la fase de realització de les proves i en la fase de valoració de mèrits, obté la següent 
puntuació total: 
 
 
Aspirant Experiència 

professional 
Formació Projecte Puntuació 

Entrevista 
PUNTUACIÓ 
TOTAL 

 
40.449.454K 

 
15 15,20 35 17,50 82,70 

 
 
Un cop finalitzat el procés selectiu s’estén aquesta acta que una vegada llegida és 
aprovada per tots els assistents. A continuació, el President dona per finalitzat aquest 
acte. En dono fe. 
 
 
 
 
 
 
 
Miquel Noguer   Anna Aguiló   Albert Gómez 
President    Secretària   Vocal 
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