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Informe justificatiu per proveir un lloc vacant Tècnic/a superior A1, Servei d’Atenció 

als Museus (SAM) del Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal. 

 

ANTECEDENTS 

A 18 de maig de 1999, el Govern va aprovar la constitució del Consorci del Museu de 

Lleida, Diocesà i Comarcal i els seus Estatuts, que es van publicar mitjançant la Resolució 

del conseller de Cultura de 14 de juny de 1999. 

El Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal és un ens públic de caràcter 

associatiu, sense ànim de lucre, integrat per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, 

l'Ajuntament de Lleida, la Diputació de Lleida, el Bisbat de Lleida i el Consell Comarcal del 

Segrià. 

El Consorci té per objecte la creació i la gestió del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, 

com a centre de recollida, estudi, conservació i exposició de les col·leccions i dels fons que 

l'integren, així com la realització d'exposicions temporals o qualsevol altra activitat 

encaminada a fomentar el coneixement dels fons. 

El 13 de febrer de 2020, es publica al Diari Oficial de Catalunya, l’Acord de Govern 

GOV/20/2020, d'11 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts del Consorci del Museu de 

Lleida, Diocesà i Comarcal.  

Aquests nous Estatuts amplien l’objecte de la creació i atribueixen al Consorci la funció de 

donar suport a la xarxa de museus de Lleida i Aran, així com a la gestió de serveis de 

suport a les xarxes territorials i temàtiques dels museus del territori i altres funcions 

anàlogues, en el marc dels acords amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

L'article 120 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, estableix que els estatuts de cada consorci 

han de determinar l'administració pública a què queden adscrits, d'acord amb els criteris 

que estableix el mateix precepte. L'administració de la Generalitat de Catalunya té la 

majoria de vots en el Ple i també en la CE del Consorci, per la qual cosa el Consorci del 

Museu de Lleida s'adscriu a l'administració esmentada a 25 de març de 2021. 

L’article 22.3 dels nous Estatuts del Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal, 

estableix que el règim jurídic d'aplicació al personal del Consorci és el que correspon al 

personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

La Xarxa Territorial de Museus de les Terres de Lleida i Aran forma part de les xarxes 

territorials de museus de Catalunya, que es despleguen en el conjunt del territori per tal de 

garantir la preservació i la difusió del patrimoni moble de Catalunya. Es va constituir el 2016 

per la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Ilerdencs (Diputació de Lleida) i els 

titulars dels 12 museus registrats que la conformen. 
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La xarxa té per objectiu treballar de forma mancomunada, tot cooperant i promovent 

polítiques museístiques coordinades entre els dotze museus a través de la conservació, 

investigació, interpretació, exhibició i comunicació del seu patrimoni. Es tracta de museus 

a través dels quals els visitants poden experimentar un primer contacte amb el territori, en 

un sentit tant panoràmic com temàtic. Els seus fons abasten des de l'època dels dinosaures 

fins a la més actual contemporaneïtat artística, amb més de 40.000 objectes que formen 

una col·lecció única a Catalunya. 

A 31 de desembre de 2021 es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 

8575 la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 

per al 2022, la qual inclou en el seu article 2.8 l’aprovació del pressupost del Museu de 

Lleida per l’exercici 2022 per un import de 1.860.959,42 €, així com l’aprovació de la RLT 

del Consorci, la qual inclou la incorporació d’un nou tècnic/a superior A1. 

En la RLT es fixen les característiques de cada lloc de treball i, en aquest cas, aquesta 

plaça s’especifica com del grup A1-tècnic/a superior, tal i com apareix en la descripció del 

lloc de treball. 

L’apartat 2.1 de l’Acord del Govern, de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la 

formalització de les necessitats d’efectius que es generin en l’àmbit dels consorcis, entre 

d’altres, estableix que, excepcionalment, es podran formalitzar contractacions de personal 

laboral per a la cobertura de necessitats urgents i inajornables. 

El Consorci del Museu de Lleida, diocesà i comarcal té la necessitat de cobrir un lloc de 

treball laboral temporal del grup A1 - tècnic/a superior, adscrit al Servei d’Atenció als 

Museus (SAM), amb les característiques següents: 

 

Tipus 
lloc 

Grup i nom lloc Sou Complement Total 
retribució 

 
Laboral 

Grup: A1  
Nom del lloc: Tècnic/a superior 

 
28.484,40 € 

 
3.533,60 € 

 
32.018,00 € 

 

En data 11 de març de 2022, la Directora General de Funció Pública, autoritza la singularitat 

d’aquest lloc de treball d’acord als requisits que exigeixen les necessitats tècniques i 

coneixements d’aquest lloc de treball i autoritza la contractació de personal extern a les 

administracions consorciades per a la cobertura del lloc, A1, tècnic/a superior, adscrit al 

Servei d'Atenció als Museus (SAM) del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal (MdLL). 

 

A 22 de març de 2022 es va publicar en el portal ATRI l’oferta MDL001-22 - Tècnic/a 

superior, laboral A1 per a la provisió d’un lloc vacant de tècnic/a superior, grup A1, per al 

Servei d’Atenció als Museus SAM, mitjançant un contracte laboral temporal fins la cobertura 
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definitiva del lloc vacant com a conseqüència del procés de selecció i en tot cas per un 

període màxim de 3 anys. 

L’anunci es va publicar del 22 de març fins a l’1 d’abril de 2022. 

Així mateix i, d’acord el previst a l’esmentat article 121, es va enviar l’anunci a la resta 
d’entitats consorciades perquè l’exposin públicament en els respectius e-taulers.  

- (S/000011-2022; E-2022-5129) Ens / Organisme P2500000A - Diputació de Lleida 
- (S/000013-2022; E/12249-2022) Ens / Organisme P2515100B - Ajuntament de 

Lleida 
- (S/000012-2022; 2022-E-RC-1834) Ens / Organisme P7500008C - Consell 

Comarcal del Segrià 
 
L’oferta té com a requisits de participació següents: 

Preferentment, personal amb un vincle preexistent amb l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya,  l’Ajuntament de Lleida, la Diputació de Lleida o el Consell 

Comarcal del Segrià, funcionari de carrera, estatutari o laboral fix, i que compleixin 

els requisits següents: 

• Llicenciatura o grau d’Història, Història de l’Art, Arqueologia, Antropologia o 

titulació equiparable 

• Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció general de 

Política Lingüística o equivalent. 

• Acreditació de coneixements de llengües estrangeres. Coneixement mínim 

d’anglès nivell intermedi B2 del MECR, First  Certificate (FCE) o equivalent. 

També podran presentar la seva candidatura les persones que, tot i no tenir el vincle 

preexistent de caràcter fix referenciat, compleixen amb la resta de requisits que es 

determinen en aquesta convocatòria, d’acord a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

I les funcions que s’han de desenvolupar són les següents: 

Coordinar la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran: 

• Atendre les consultes i assessorar els museus membres de la xarxa. 

• Redactar els plans operatius anuals en base als Programes d’Actuació establerts. 

• Controlar i fer el seguiment del desenvolupament de les accions establertes als 

plans operatius anuals. 

• Fer el seguiment de l’execució de les accions per part de tercers. 

• Fer el seguiment de l’execució pressupostària adjudicada per part del Departament 

de Cultura a la Xarxa Museus Terres de Lleida i Aran en coordinació amb la direcció 

del Museu de Lleida. 

• Avaluar els resultats de les accions.  

• Redactar les memòries anuals. 
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• Gestionar la comunicació interna i externa entre el Museu de Lleida, el territori i el 

Servei de Museus. Preparar informes tècnics o documentació requerida per la 

direcció o el Servei de Museus. 

• Donar suport a la direcció en la mediació amb entitats i/o col·lectius organitzats del 

territori per cercar sinèrgies i complicitat en les accions i estratègies. 

• Participar en fòrums, trobades, espais d'intercanvi i cooperació. 

Definir el sistema territorial del Museu de Lleida: 

• Assessorar els equipaments patrimonials bàsics i les administracions locals 

vinculades al sistema territorial del Museu de Lleida. 

• Planificar les accions de suport als equipaments patrimonials bàsics i 

administracions locals vinculades al sistema territorial del Museu en funció de les 

necessitats detectades. 

• Donar suport a la direcció del Museu de Lleida, per la mediació amb agents, entitats 

i/o col·lectius organitzats del territori per cercar sinèrgies i complicitat en les accions 

i estratègies. 

Altres tasques que li siguin assignades per necessitats de servei i d’acord amb la seva 

categoria professional. 

Per poder valorar el candidat, s’estableixen els següents criteris: 

a) Coneixements elevats del funcionament i organització del sistema museístic 

català.  

b) Coneixement ampli de la realitat cultural, museística i patrimonial de la 

demarcació de Lleida i Aran. 

c) Coneixement de la realitat de les administracions consorciades i 

administracions locals en relació a la gestió patrimonial. 

d) Coneixement en llengües estrangeres, preferiblement anglès i francès. 

e) Competència alta en eines informàtiques i telemàtiques, especialment en base 

de dades, fulls de càlcul i gestió digital. 

f) Experiència en gestió cultural i patrimonial, en mètodes i eines de planificació, 

execució i avaluació de projectes: contractes programa, quadres de 

comandament i sistemes d'indicadors, d'entre altres. 

g) Experiència en seguiment de projectes i execució pressupostària de les 

administracions públiques. 

h) Experiència en projectes amb diferents museus i/o institucions que vetllin pel 

patrimoni. 

 

El procediment de selecció és el següent: 

1. Comprovació dels requisits de participació i anàlisi de CV per valorar aspectes 

relacionats amb la titulació, formació específica, trajectòria professional i 

experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball. 
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2. Un cop feta la valoració del CV, les persones candidates podran ser convocades 

a una entrevista personal per constatar i ampliar informació detallada en el 

currículum i valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals. 

3. I per últim, si s’escau, les persones candidates seran convocades a una prova 

pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de 

treball. 

Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels 

resultats obtinguts en les diferents etapes. 

 

A l’esmentada oferta es van presentar 41 candidatures, de les quals cap corresponia a una 

persona amb vincle preexistent de caràcter fix com a tècnic superior a les entitats públiques 

que integren el Consorci amb els requisits mínims per poder accedir al lloc de treball. 

Cal remarcar, que un candidat/a tenia vincle preexistent de caràcter fix amb les públiques 

que integren el Consorci. Aquest/a fou descartat al no tenir el nivell mínim d’anglès 

necessari per accedir a aquest lloc de treball. 

D’acord als requisits mínims de participació, s’han exclòs en total 20 candidat/es, pels 

següents motius: 

NÚM. DNI ABREUJAT MOTIU 

6 977K NO DISPOSA DEL NIVEL B2 D'ANGLÈS 

10 840B NO DISPOSA DEL NIVEL B2 D'ANGLÈS 

12 925P NO DISPOSA DEL NIVEL B2 D'ANGLÈS 

17 840D NO DISPOSA DE LA TITULACIÓ ESPECÍFICA 

18 382H NO DISPOSA DEL NIVEL B2 D'ANGLÈS 

19 885P NO DISPOSA DE LA TITULACIÓ ESPECÍFICA 

20 963C NO DISPOSA DE LA TITULACIÓ ESPECÍFICA 

21 590T NO DISPOSA DEL NIVEL B2 D'ANGLÈS 

22 990M NO DISPOSA DE LA TITULACIÓ ESPECÍFICA 

23 720K NO DISPOSA DE LA TITULACIÓ ESPECÍFICA 

24 387D NO DISPOSA DE LA TITULACIÓ ESPECÍFICA 

30 875Y NO DISPOSA DEL NIVEL B2 D'ANGLÈS 

33 886G NO DISPOSA DEL NIVEL B2 D'ANGLÈS 

34 314T NO DISPOSA DEL NIVEL B2 D'ANGLÈS 

36 279R NO DISPOSA DEL NIVEL B2 D'ANGLÈS 

37 804F NO DISPOSA DE LA TITULACIÓ ESPECÍFICA 

38 419H NO DISPOSA DEL NIVEL B2 D'ANGLÈS 

39 734M NO DISPOSA DEL NIVEL B2 D'ANGLÈS 

40 251P NO DISPOSA DE LA TITULACIÓ ESPECÍFICA 

41 516N FORA DE TERMINI 
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De la resta de candidates i candidats admesos s’han analitzat els currículums professionals 

de les persones candidates i s’ha efectuat la valoració dels mèrits en base als criteris fixats 

a l’oferta. El criteris eren els següents:  

a) Coneixements elevats del funcionament i organització del sistema museístic 

català.  

b) Coneixement ampli de la realitat cultural, museística i patrimonial de la 

demarcació de Lleida i Aran. 

c) Coneixement de la realitat de les administracions consorciades i 

administracions locals en relació a la gestió patrimonial. 

d) Coneixement en llengües estrangeres, preferiblement anglès i francès. 

e) Competència alta en eines informàtiques i telemàtiques, especialment en base 

de dades, fulls de càlcul i gestió digital. 

f) Experiència en gestió cultural i patrimonial, en mètodes i eines de planificació, 

execució i avaluació de projectes: contractes programa, quadres de 

comandament i sistemes d'indicadors, d'entre altres. 

g) Experiència en seguiment de projectes i execució pressupostària de les 

administracions públiques. 

h) Experiència en projectes amb diferents museus i/o institucions que vetllin pel 

patrimoni. 

Un cop analitzats els currículums professionals de les persones admeses i valorats els 

mèrits professionals, s’han seleccionat les quatre persones amb major puntuació per ser 

convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar informació detallada en el 

currículum i valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals. El 

resultat previ és el següent: 

 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ - 
PUNTUACIÓ          

PUNTUACIÓ MÀXIMA 10 10 10 10 10 10 10 10 80 09/05/2022 

DNI / INICIALS A B C D E F G H TOTAL Entrevista 

236B 10 10 10 7 9 10 9 9 74 17:30 

944H 8 8 8 9 9 7 5 9 63 17:00 

808M 10 9 8 6 5 8 7 8 61 16:30 

628Q 9 9 7 7 9 5 5 7 58 16:00 

019A 7 6 6 7 9 5 0 6 46   

665D 7 6 6 6 5 6 4 4 44   

341L 1 6 6 6 8 4 0 6 37   

629G 4 0 0 7 8 6 0 6 31   

590S 2 0 0 7 8 8 0 4 29   

804Q 6 0 0 7 8 0 0 2 23   
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426P 6 0 0 7 5 0 0 1 19   

605V 1 0 0 6 10 0 0 0 17   

683J 0 0 0 6 9 0 2 0 17   

277V 1 0 1 6 5 0 0 3 16   

455P 1 0 0 6 4 0 0 4 15   

ECD 1 0 0 6 8 0 0 0 15   

878G 1 0 0 6 7 0 0 0 14   

533L 0 0 0 6 5 0 0 3 14   

034E 0 0 0 8 5 0 0 0 13   

366Y 0 0 0 6 4 0 0 2 12   

555W 0 0 0 6 0 0 0 2 8   

 

Un cop fetes les entrevistes a les 4 persones que finalment van presentar-se, és va redactar 

el resultat final que s’ha basat en els criteris de valoració fixats a l’oferta i contrastats en la 

part d’entrevista. El resultat final és el següent:  

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ - 
PUNTUACIÓ           

PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 10 10 10 10 10 10 10 10 80 20 100 

DNI / INICIALS A B C D E F G H TOTAL 
Entrevis

ta TOTAL 

236B 10 10 10 7 9 10 9 9 74  18 92 

944H 8 8 8 9 9 7 5 9 63  17 80 

808M 10 9 8 6 5 8 7 8 61  14 75 

628Q 9 9 7 7 9 5 5 7 58  10 68 

 

 

Per tot l’abans exposat, d’acord amb el quadre de valoracions anterior i atenent les funcions 

específiques del lloc de treball vacant, es selecciona a Clara Inmaculada López Basanta  

per cobrir el lloc Tècnic/a superior A1, Servei d’Atenció als Museus (SAM) del Consorci del 

Museu de Lleida: diocesà i comarcal, d’acord amb el procediment de provisió  realitzat, 

resulta el candidat idoni per ocupar el lloc de treball ofertat. 

 

 

 

Josep Giralt i Balagueró 

Director del Museu de Lleida 


