
  

  

 
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA 

 
 
Relació d’admesos i exclosos i convocatòria del pro cés de selecció del lloc de 
treball de director/a general de la Fundació Cardon a Històrica mitjançant el 
sistema de lliure designació 
 
Primer.- En data 21 de setembre de 2022 va finalitzar el termini de presentació de 
sol·licituds per a prendre part de les proves selectives, convocades per resolució de 
presidència  de data 28 de juliol de 2022, del lloc de treball de director/a general de la 
Fundació Cardona Històrica, mitjançant el sistema de lliure designació. 
 
Segon.- La base quarta de les bases reguladores de la convocatòria disposen que 
finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la Fundació dictarà 
resolució declarant aprovada la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, que serà 
exposada a la web de la Fundació Cardona Històrica. Es concedirà un període de cinc 
dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. En l’esmentada resolució s’ha de 
determinar el lloc, la data i l’hora de la valoració de mèrits. 
 
Tercer.- En exercici de les competències atribuïdes com a president i d’acord amb 
l’establert a l’article 23.d dels estatuts de la Fundació Cardona Històrica 
 
 

RESOLC: 
 

 

Primer.- APROVAR , d’acord amb la base quarta de la convocatòria, la llista 
provisional d’aspirants ADMESOS/ES : 
 
Registre   DNI aspirant   Català 
 
2022-E-RC-4 46992326Z EXEMPT DE CATALÀ 
2022-E-RC-7 47169739M EXEMPT DE CATALÀ 
2022-E-RC-8 39373129G EXEMPT DE CATALÀ 
2022-E-RC-9 78091410Q EXEMPT DE CATALÀ 
2022-E-RC-10 39355585D EXEMPT DE CATALÀ 
2022-E-RC-11 39367489E NO ACREDITA CATALÀ 
2022-E-RC-12 39406099S NO ACREDITA CATALÀ 
2022-E-RC-13 47924530M EXEMPT DE CATALÀ 
2022-E-RC-14 46766409A EXEMPT DE CATALÀ 
2022-E-RC-16 47883747R EXEMPT DE CATALÀ 
2022-E-RC-17 39358185X EXEMPT DE CATALÀ 
2022-E-RC-18 49753225Q NO ACREDITA CATALÀ 
2022-E-RC-19 35088330J NO ACREDITA CATALÀ 
2022-E-RC-20 780954406X EXEMPT DE CATALÀ 
2022-E-RC-21 39383615D EXEMPT DE CATALÀ 
 
No hi ha persones aspirants excloses 
 



  

  

 
 
 
Segon.- NOMENAR  com a membres de la Comissió de selecció que valorarà les 
proves selectives, a les persones següents: 
 
 
PRESIDENTA: 
 

• Sra. Anna Poza Pedrosa, gerent de la Fundació Cardona Històrica, com a 
titular i Sra. Brígida Manau Vila, secretària de la Fundació Cardona Històrica, 
com a suplent. 
 
 

VOCALS: 
 

• Sra. Carme Rubió Soto, subdirectora general de Desenvolupament Turístic de 
la Generalitat com a titular i Sra. Meritxell Caudet Garcia, Cap del Servei de 
d’Informació i Difusió Turística de la Generalitat com a suplent. 
 

• Sr. Albert Tulleuda Lari, director-gerent de Manresa 2022 i de la Fundació 
Turisme i Fires de Manresa com a titular i Sra. Sònia Martín Enrique, 
responsable del Gabinet tècnic de Turisme Manresa com a suplent  

 
• Sr. Martí Serra Casanovas, Secretari-interventor accidental de l’Ajuntament de 

Cardona, com a titular i Sra, Glòria Domínguez Torres, directora de l’Agència 
de Desenvolupament Local de Cardona i Solsona com a suplent. 
 

• Sra. Càrol Castillo Escribano, tècnica jurídica de la Fundació Cardona Històrica 
com a titular i Sr. Marçal Llimona Creixell, tècnic de comunicació, participació 
ciutadana, cultura i festes de l’Ajuntament de Cardona com a suplent. 

 
 

SECRETARIA: 
 

• Sra. Esther Roca Codina, Administrativa de la Fundació Cardona Històrica com 
a titular i Sra. Elisabet Malpica Belmonte, administrativa de l’Ajuntament de 
Cardona com a suplent. 

 
 
L'abstenció i la recusació dels membres del Tribunal s'hauran d'ajustar al que 
preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic. 
 
 
Tercer.- ESTABLIR  el següent calendari per a la realització del procés de selecció i 
designació i CONVOCAR als/a les aspirants per a la realització de la prova de català i 
d’entrevista directiva: 
 



  

  

- Prova de llengua catalana 
Dia: 24 d’octubre de 2022  
Hora: 9h 
Lloc. Sala de formació de l’Ajuntament de Cardona (plaça de la Fira, 1 2a 
planta) 

 
La prova de català només l’hauran de realitzar les persones aspirants que no acrediten 
el nivell de català requerit identificats al llistat d’admesos.  
 

- Valoració de mèrits (reunió interna del Tribunal)  
Dia: 25 d’octubre de 2022 
Hora: 8:30 hores 
 

 
- Entrevista d’avaluació directiva 

Dia: 25 d’octubre de 2022 
Hora: A partir de les 9:00 hores 
Lloc: Sala de Formació de l’Ajuntament de Cardona (Pl. De la Fira, 1, 2ª 
planta). 

 
Les entrevistes es portaran a terme el dia 25 d’octubre de 2022 d’acord amb el 
següent ordre horari:  
 
Registre   DNI aspirant  Entrevista 
 
2022-E-RC-4 46992326Z 9:00 hores 
2022-E-RC-7 47169739M 9:30 hores 
2022-E-RC-8 39373129G 10:00 hores 
2022-E-RC-9 78091410Q 10:30 hores 
2022-E-RC-10 39355585D 11:00 hores 
2022-E-RC-13 47924530M 11:30 hores 
2022-E-RC-14 46766409A 12:00 hores 
2022-E-RC-16 47883747R 12:30 hores 
2022-E-RC-11 39367489E *13:00 hores 
2022-E-RC-12 39406099S *13:30 hores 
2022-E-RC-17 39358185X 15:00 hores 
2022-E-RC-20 780954406X 16:30 hores 
2022-E-RC-21 39383615D 17:00 hores 
2022-E-RC-18 49753225Q *17:30 hores 
2022-E-RC-19 35088330J *18:00 hores 

 
 
En cas que les persones candidates senyalades amb un (*) finalment no puguin 
acreditar el nivell de català durant el període d’esmenes o no superin la prova de 
català seran automàticament excloses del procediment de selecció per incompliment 
dels requisits mínims. A l’efecte, aquests/es candidats/es no realitzaran l’entrevista 
d’avaluació directiva, malgrat constar inicialment a la previsió d’entrevistes indicada a 
la taula anterior.  
 
 
 



  

  

Quart.- DETERMINAR  que d’acord amb les bases de la convocatòria, les persones 
aspirants disposen de 5 dies hàbils a comptar a partir del dia següent de la publicació 
de la present resolució a la web de la Fundació Cardona Històrica, per formular les 
reclamacions oportunes o esmenar les mancances apreciades que s’hagin produït 
exclusivament respecte de la sol·licitud.  
 
Si no es presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants 
admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar a publicar-la. Si s'accepta alguna 
reclamació, es notificarà al/a la recurrent en els termes que estableix la LPAC. Tot 
seguit, si s’escau, s'esmenarà la llista de persones admeses i excloses, exposant-se 
l’esmena al tauler d’anuncis de la pàgina web de la Fundació Cardona Històrica. En tot 
cas, les persones que no acreditin el nivell de català o no superin la prova realitzada a 
l’efecte es consideraran automàticament excloses del procés de selecció sense 
necessitat d’una nova exposició del llistat d’admesos i exclosos.  
 
 
Cinquè.- INDICAR  que les persones aspirants que no figuren en aquestes llistes 
disposen del mateix termini especificat en l’apartat anterior per formular la reclamació 
corresponent, havent d’acompanyar-la amb la fotocòpia de la sol·licitud presentada. 
 
 
 
Ho mana i signa el President de la Fundació Cardona Històrica, Sr. Ferran Estruch i 
Torrents, a Cardona, la qual cosa com a Secretària certifico. 
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