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Informe justificatiu per proveir un lloc vacant Responsable de la gestió 
administrativa, laboral A1, 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. 

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. 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. 
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El Consorci del Museu de Lleida, diocesà i comarcal té la necessitat de cobrir un lloc de 
treball laboral temporal del grup A1 - té la necessitat de cobrir un lloc vacant grup A1 – 
responsable de la gestió administrativa (administrador/a), mitjançant un contracte laboral 
temporal, amb les característiques següents: 

 Categoria laboral: Grup A1 

 Nom del lloc: Responsable de la gestió administrativa (administrador/a) 

 Unitat orgànica: Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal 

 Centre de treball: Museu de Lleida. Carrer del Sant Crist, 1 

 Població: Lleida (25002) 

 Jornada: Normal 

 Horari: Normal 

 Tipus de vinculació: contracte de substitució per a la cobertura temporal d'un lloc de 
treball durant el procés de selecció per a la cobertura definitiva mitjançant contracte 
fix, per un període màxim de 3 anys, d’acord amb la normativa d’aplicació als 
consorcis amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya, la Llei 
20/2021,de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
en l’ocupació pública i el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures 
urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat a l'ocupació i la 
transformació del mercat de treball 

 
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 15 de juny de 2022 es va publicar en el portal ATRI l’oferta MDL002-22 Responsable de 
la gestió administrativa, laboral A1 per a la provisió d’un lloc vacant de tècnic/a superior, 
grup A1, mitjançant un contracte laboral temporal fins la cobertura 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 15 de juny de 2022 fins al 27 de juny  de 2022. 
 

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 oel Consell Comarcal del Segrià, 
funcionari de carrera, estatutari o laboral fix, i que compleixin els requisits següents: 

· Llicenciatura o grau en economia, direcció i administració d’empreses o titulació 
equiparable. 
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· Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Secretaria 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: 
 
 

a) Exercir el control econòmic, financer i pressupostari del Consorci. Controlar la 
tresoreria i l’inventari de béns mobles, formular els comptes anuals, l’impost de 
societats i presentar-los. 

b) Gestionar els ingressos, la liquidació de taxes i els preus públics. 
c) Gestionar les infraestructures del Consorci. 
d) Elaborar pressupostos i controlar la seva execució. 
e) Sol·licitar subvencions i justificar-les. 
f) Elaborar tota la documentació dels processos de licitació, Plecs de clàusules 

administratives particulars (PCAP) i redacció de resolucions (incoació, 
aprovació, adjudicació, etc..), contractes i altra documentació administrativa. 

g) Tramitar dels documents administratius i seguiment de les tasques pròpies de 
licitació electrònica i elaborar i tramitar la publicitat (anuncis, diaris oficials, etc...) 
i invitacions a presentar oferta. 

h) Vetllar i valorar la correcta execució dels contractes i informar als òrgans de 
govern. 

i) Gestionar i coordinar les empreses externes. 
j) Gestionar, revisar i tramitar els expedients administratius de personal 

(contractes, nòmines, assegurances socials, baixes, etc.) i controlar el registre 
horari del personal del museu, torns, revisió de vacances, dies personals, 
absències i altres incidències. 

k) Coordinar la prevenció de riscos laborals. 
l) Gestionar, administrar i donar suport juridicoadministratiu al Museu de Lleida i a 

la Xarxa de Museus (Servei d’Atenció als Museus -SAM-) en la seva projecció 
internacional. 

m) Realitzar accions que donin cobertura legal i jurídica a totes les qüestions que 
emanin tant del funcionament intern del Museu de Lleida, com de la seva relació 
i competència amb les altres administracions públiques del territori, així com 
també les institucions privades que gestionen i actuen en el patrimoni del territori 

 
A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer. Per poder valorar el candidat, 
s’estableixen els següents criteris: 

 
n) Coneixements pressupostaris, financers, comptables, de tresoreria i Cash 

Pooling  
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o) Coneixements en RRHH i d’àmbit laboral. 
p) Coneixements d’àmbit Jurídics i de transparència i bon govern. 
q) Coneixements en contractació pública i privada. 
r) Coneixements d’administració i gestió d’entitats públiques. 
s) Coneixements de gestió d’immobles que allotgen béns culturals. 
t) Coneixements avançats de tecnologies de la informació i en concret del 

programari PANGEA i Euromus. 
u) Experiència en les funcions d’un càrrec similar en l’Administració Pública  

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. 

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 14 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. 

D’acord als requisits mínims de participació, s’han exclòs en total 9 candidat/es, pels 
següents motius: 

 
NÚM. DNI ABREUJAT MOTIU 

1 519R No complir algun dels requisits de participació 

2 800Q No complir algun  dels requisits de participació  
3 3420D No complir algun dels requisits de participació  

4 2673 No complir algun dels requisits de participació 

5 886N No complir algun  dels requisits de participació  

7 11D No complir algun dels requisits de participació  

8 590T No complir algun dels requisits de participació 

9 127E No complir algun  dels requisits de participació  
10 075V No complir algun dels requisits de participació  

 

De la resta de candidates i candidats admesos es va procedir a convocar-los a la 
corresponent entrevista personal realitzada dilluns 11 de juny de 2022 per constatar i 
ampliar informació detallada en el currículum i valorar els aspectes relacionats amb les 
competències professionals. 
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NÚM. DNI 

ABREUJAT
  

6 294X   

11 422E   
12 968Z   

13 765G   

14 763Q   

 
 
 

El/la candidat/a núm. 13 amb DNI Abreujat 765G no va presentar-se a l’entrevista personal, 
pel que queda automàticament exclòs del procediment.  

Un cop fetes les entrevistes a les 4 persones que finalment van presentar-se, es constata 
que cap d’elles no tenien el coneixement ni l’experiència necessària en el sector públic ni en 
llocs qualificats de gestió econòmica o jurídica de l’administració. Aquest fet es va considerar 
com a fonamental atès que l’oferta pública ofertada era A1 amb uns complements que 
requerien uns candidats més qualificats en els temes i funcions demanades.  

És per tot allò expressat anteriorment i atès que cap dels candidats/es ha complert amb els 
requisits esmentats a la base de la convocatòria que va regir l’esmentat procés de selecció 
que es declara DESERTA la convocatòria  MDL002-22 Responsable de la gestió 
administrativa, laboral A1 per a la provisió d’un lloc vacant de tècnic/a superior, grup A1, 
mitjançant un contracte laboral temporal fins la cobertura definitiva del lloc vacant com a 
conseqüència del procés de selecció i en tot cas per un període màxim de 3 anys 

 

 
 
 
 
 

Josep Giralt i Balagueró  

Director del Museu de Lleida 
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