
  

  

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL, DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS I 
RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE 
DIRECTOR/A GENERAL DE LA FUNDACIÓ CARDONA HISTÒRICA, MITJANÇANT 
EL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ  
 
 
 
A Cardona, a 25 d’octubre de 2022, essent les 08.30 hores, es reuneixen els membres 
integrants del Tribunal qualificador que es constitueix per valorar el procés selectiu per 
lliure designació del lloc de treball de Director/a General de la Fundació Cardona 
Històrica, d’acord amb les Bases Reguladores del procés de selecció aprovades per 
Resolució de la Presidència de l’ens de data 28 de juliol de 2022.  
 
 
Presidenta 
 
Sra. Anna Poza Pedrosa, gerent de la Fundació Cardona Històrica.  
 
 
Vocals 
 
Sra. Carme Rubió Soto, subdirectora general de Desenvolupament Turístic de la 
Generalitat de Catalunya, designada com a titular.  
 
Sr. Albert Tulleuda Lari, director-gerent de Manresa 2022 i de la Fundació Turisme i 
Fires de Manresa, designat com a titular.  
 
Sra. Glòria Domínguez Torres, directora de l’Agència de Desenvolupament Local de 
Cardona i Solsona, designat com a suplent del titular.  
 
Sra. Càrol Castillo Escribano, tècnica jurídica de la Fundació Carona Històrica, 
designada com a titular.  
 
 
Secretària 
 
Sra. Esther Roca Codina, Administrativa de la Fundació Cardona Històrica, que actua 
amb veu i sense vot.  
 
 
 
Havent verificat la inexistència de causes d’abstenció concurrents entre els membres 
del Tribunal reunits; i a la vista de l’existència del quòrum exigit a la base 5a de les 
Bases Reguladores del procés de selecció, la Presidència declara degudament 
constituït, en temps i forma, l’esmentat Tribunal.  
 
S’inicia la sessió deixant constància del seguiment estricte del procediment de selecció 
d’acord amb les Bases Reguladores del procés, aprovades per la Presidència de la 
Fundació Cardona Històrica en data 28 de juliol de 2022 i degudament publicades al 



  

  

tauler d’anunci de la web corporativa. Així mateix, es pren consideració per part dels 
membres del Tribunal del llistat d’admesos i exclosos aprovat per la Resolució de la 
Presidència de la Fundació en data 7 d’octubre de 2022 i exposada al tauler d’anunci 
de l’entitat.  
 
Que les funcions bàsiques del lloc de treball resulten relacionades a la clàusula 1a de 
les Bases Reguladores, d’acord amb els estatuts vigents de la Fundació, essent el 
règim laboral previst el contracte laboral especial d’alta direcció regulat pel RD 
1382/1985, d’1 d’agost. 
 
Que els requisits a complir per part de les persones candidates es relacionen a la 
clàusula 2a de les Bases Reguladores, havent resultat inicialment el llistat de persones 
admeses següent, en compliment íntegre d’aquests pressupòsits obligatoris:  
 
 

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 EXEMPT DE 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 78095406X EXEMPT DE CATALÀ 

2022-E-RC-21 39383615D EXEMPT DE CATALÀ 

 
 
Que no ha resultat inadmesa cap candidatura.  
 
Els membres del Tribunal es donen per assabentats de la superació de les proves 
d’avaluació del coneixement de la llengua catalana de les tres persones candidates 
que van realitzar l’esmentada prova el dia anterior, 24 d’octubre de 2022.  
 
La Presidència informa que, després de l’aprovació del llistat d’admesos i exclosos, la 
candidatura amb núm. de registre 2022-E-RC-7 i DNI 47169739M ha presentat al 
registre general de la Fundació la seva renúncia a participar en el procés de selecció 
de referència. A l’efecte, el nombre d’aspirants a entrevistar en seu d’aquest Tribunal 
serà d’un total de 14 persones, d’acord amb la següent seqüència d’hores previstes:  
 
  



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació, preses en consideració les premisses anteriors, a raó de la Resolució 
de la Presidència per la qual s’aprova el llistat d’admesos i exclosos, i en compliment 
de la Clàusula Sisena de les Bases Reguladores de la selecció, el Tribunal inicia el 
procés d’avaluació curricular (mèrits) de les persones candidates d’acord amb els 
criteris prefixats de capacitació tècnica i anàlisi de la trajectòria professional coincident 
amb les funcions assignades pel lloc de treball de Director/a General de la Fundació 
Cardona Històrica.  
 
La Presidència recorda als membres del Tribunal que en la fase de mèrits es valoraran 
els següents aspectes, amb un total de puntuació de 10 punts:  
 

A) Experiència. Màxim 3 punts.  
B) Lideratge de projectes. Màxim 2 punts.  
C) Titulacions acadèmiques. Màxim 2 punts.  
D) Coneixement d’idiomes. Màxim 1 punt.  
E) Formació professional. Màxim 2 punts.  

 
 
En tot cas, pel que fa a la formació, només podrà ser valorada aquella que hagi estat 
acreditada mitjançant certificat de l’acció formativa corresponent, emès per l’organisme 
públic o privat competent amb indicació de les hores lectives realitzades. No es tindrà 
en compte la formació que no s’acrediti d’acord amb aquestes consideracions i aquella 
que hagi estat realitzada fa més de 10 anys.  
 
Examinada la documentació que acompanya les sol·licituds presentades per part dels 
diferents candidats i candidates, el resultat de l’avaluació curricular és el següent:  
 
 

Ordre Reg. Sol·licitud DNI Hora 

1 2022-E-RC-4 46992326Z 9:00 hores 

2 2022-E-RC-8 39373129G 10:00 hores 

3 2022-E-RC-9 78091410Q 10:30 hores 

4 2022-E-RC-10 39355585D 11:00 hores 

5 2022-E-RC-12 39406099S 11:30 hores 

6 2022-E-RC-13 47924530M 12:00 hores 

7 2022-E-RC-14 46766409A 12:30 hores 

8 2022-E-RC-16 47883747R 13:00 hores 

9 2022-E-RC-17 39358185X 13:30 hores 

10 2022-E-RC-20 78095406X 15:00 hores 

11 2022-E-RC-21 39383615D 15:30 hores 

12 2022-E-RC-11 39367489E 16:00 hores 

13 2022-E-RC-18 49753225Q 16:30 hores 

14 2022-E-RC-19 35088330J 17:00 hores 



  

  

 

 
 
 
Finalitzada la fase de valoració de mèrits, a continuació el Tribunal acorda iniciar la 
fase d’entrevistes d’avaluació directiva, establint sotmetre a les persones candidates a 
preguntes adreçades a obtenir informació específica sobre aspectes clau relatius a la 
motivació pel lloc de treball, l’orientació a resultats i l’ajust del perfil competencial.  
 
Les competències professionals a valorar seran la capacitat de lideratge, les aptituds i 
actituds personals per a desenvolupar les funcions, el coneixement de la gestió 
turística i patrimonial, el coneixement del funcionament de les fundacions del sector 
públic, la capacitat de treball en equip, la motivació i iniciativa, la capacitat 
comunicativa i la vocació de servei públic. Així mateix, l’entrevista també estarà 
orientada a obtenir per part del Tribunal l’ampliació i/o aclariments necessaris sobre 
l’experiència professional que atorgui elements de judici suficients en relació a la 
idoneïtat dels candidats i candidates. La puntuació màxima prevista és de 4 punts.  
 
Essent les 9.00 hores s’inicien les entrevistes fent passar a la sala la primera de les 
persones aspirants.  
 
A les 14.00 hores el Tribunal fa un recés fins a les 15.00 hores, quan s’iniciaran les 
entrevistes previstes en torn de tarda.   
 

CANDIDATS/ES

Experiència

3 punts

Lideratge de 

projectes

2 punt

Titulacions 

acadèmiques 

2 punts

Coneixements 

d'idiomes 

1 punt

Formació 

professional 

2 punts

TOTAL 

PUNTUACIÓ

MÈRITS (10 punts)

2022-E-RC-4 

DNI 46992326Z

0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts

2022-E-RC-8

39373129G

0 punts 0 punts 0 punts 1 punt 1,3 punts 2,3 punts

2022-E-RC-9

78091410Q

0 punts 1 punt 1 punt 0 punts 0,5 punts 2,5 punts

2022-E-RC-10

39355585D

0 punts 0 punts 1 punt 0 punts 1,8 punts 2,8 punts

2022-E-RC-11

39367489E

0 punts 0 punts 1 punt 1 punt 0 punts 2 punts

2022-E-RC-12

39406099S

0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts

2022-E-RC-13

47924530M

0 punts 1 punt 0 punts 0 punts 0.80 punts 3 punts

2022-E-RC-14

46766409A

0 punts 2 punts 2 punts 0 punts 0,12 punts 4,12 punts

2022-E-RC-16

47883747R

0 punts 1 punt 1 punt 1 punt 0 punts 3 punts

2022-E-RC-17

39358185X

0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts 0 punts

2022-E-RC-18

49753225Q

0 punts 0 punts 0 punts 1 punt 0,50 punts 1,5 punts

2022-E-RC-19

35088330J

0 punts 2 punts 1 punts 0 punts 1 punt 4 punts

2022-E-RC-20

78095406X

0 punts 2 punts 2 punts 0 punts 0,64  punts 4,64 punts

2022-E-RC-21

39383615D

0 punts 1 punt 1 punt 0 punts 2 punts 4 punts



  

  

Essent les 15.15 hores el Tribunal torna a reunir-se, produint-se un canvi en la 
Presidència del Tribunal, essent la Sra. Anna Poza substituïda per la Sra. Brígida 
Manau, suplent nomenada.  
 
Durant la realització de les entrevistes de la tarda, la Sra. Glòria Domínguez, vocal 
suplent del Tribunal, s’absenta de la sala quan es porten a terme les entrevistes de 
dues de les persones candidates (2022-E-RC-18 i 2022-E-RC-21) per incompatibilitat 
en la participació de les seves avaluacions, garantint així el principi d’objectivitat i 
imparcialitat de tots els membres del Tribunal de Selecció.  
 
Els aspirants presentats en aquesta fase d’entrevistes han estat els següents:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La candidatura amb DNI 47924530M no s’ha presentat a la realització de l’entrevista, 
que essent considerada obligatòria, comporta l’exclusió de l’aspirant del procés de 
selecció.   
 

 
Les puntuacions resultants de les entrevistes són les següents:  
 

 

CANDIDATS/ES 
ENTREVISTA  
4 punts 

2022-E-RC-4  
DNI 46992326Z 

1 punt 

2022-E-RC-8 
39373129G 

2,5 punts 

2022-E-RC-9 
78091410Q 

1 punt 

2022-E-RC-10 
39355585D 

1,5 punts 

2022-E-RC-11 
39367489E 

1 punt 

Reg. Sol·licitud DNI 

2022-E-RC-4 46992326Z 

2022-E-RC-8 39373129G 

2022-E-RC-9 78091410Q 

2022-E-RC-10 39355585D 

2022-E-RC-12 39406099S 

2022-E-RC-14 46766409A 

2022-E-RC-16 47883747R 

2022-E-RC-17 39358185X 

2022-E-RC-20 78095406X 

2022-E-RC-21 39383615D 

2022-E-RC-11 39367489E 

2022-E-RC-18 49753225Q 

2022-E-RC-19 35088330J 



  

  

2022-E-RC-12 
39406099S 

0,5 punts 

2022-E-RC-14 
46766409A 

3,5 punts 

2022-E-RC-16 
47883747R 

0,5 punts 

2022-E-RC-17 
39358185X 

1,5 punts 

2022-E-RC-18 
49753225Q 

0 punts 

2022-E-RC-19 
35088330J 

1,5 punts 

2022-E-RC-20 
78095406X 

2 punts 

2022-E-RC-21 
39383615D 

3 punts 

 
 
A la vista de la puntuació obtinguda en les dues fases del concurs, la puntuació final 
resultat de la suma de la valoració de mèrits i l’entrevista als candidats, és la següent:  
 
 

 

CANDIDATS/ES

PUNTUACIÓ

MÈRITS                  

10 punts

ENTREVISTA 

4 punts

PUNTUACIÓ 

TOTAL

14 punts

2022-E-RC-4 

DNI 46992326Z

0 punts 1 punt 1 PUNT

2022-E-RC-8

39373129G

2,3 punts 2,5 punts 4,8 PUNTS

2022-E-RC-9

78091410Q

2,5 punts 1 punt 3,5 PUNTS

2022-E-RC-10

39355585D

2,8 punts 1,5 punts 4,3 PUNTS

2022-E-RC-11

39367489E

2 punts 1 punt 3 PUNTS

2022-E-RC-12

39406099S

0 punts 0,5 punts 0,5 PUNTS

2022-E-RC-14

46766409A

4,12 punts 3,5 punts 7,62 PUNTS

2022-E-RC-16

47883747R

3 punts 0,5 punts 3,5 PUNTS

2022-E-RC-17

39358185X

0 punts 1,5 punts 1,5 PUNTS

2022-E-RC-18

49753225Q

1,5 punts 0 punts 1,5 PUNTS

2022-E-RC-19

35088330J

4 punts 1,5 punts 5,5 PUNTS

2022-E-RC-20

78095406X

4,64 punts 2 punts 7,14 PUNTS

2022-E-RC-21

39383615D

4 punts 3 punts 7 PUNTS



  

  

 
 
 
El Tribunal acorda la publicació de la relació de resultats de les candidatures al 
tauler d’anuncis de l’entitat i PROPOSA a l’òrgan competent el nomenament de 
l’aspirant que ha obtingut la màxima puntuació, amb núm. de registre 2022-E-RC-
14 i DNI 46766409-A, com a DIRECTOR/A GENERAL DE LA FUNDACIÓ 
CARDONA HISTÒRICA, d’acord amb el règim contractual establert a les Bases 
Reguladores de la convocatòria.  
 
 
I en prova de conformitat, els membres del Tribunal signen la present acta.  
 
 
Sra. Anna Poza Pedrosa    Sra. Brígida Manau  
Presidenta      Presidenta suplent 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Carme Rubió Soto     Sr. Albert Tulleuda Lari 
Vocal       Vocal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Glòria Domínguez Torres    Sra. Càrol Castillo Escribano  
Vocal       Vocal 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Esther Roca Codina 
Secretària  
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