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FUNDACIÓ JULIO MUÑOZ RAMONET 

ANUNCI sobre aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procés de selecció per 

proveir la plaça de Direcció General de la Fundació Julio Muñoz Ramonet 

La presidenta de la Fundació Julio Muñoz Ramonet, d’acord amb el nomenament del Patronat de 

data 19 d’octubre de 2021, ha aprovat en data 7 de març de 2022 la convocatòria i les bases que 

regiran el procés de selecció per proveir la plaça de Direcció General de l’esmentada Fundació, 

mitjançant la relació laboral d’alta direcció. 

Les bases que s’adjunten al present anunci regulen aquest procés selectiu, i es publicaran 

íntegrament, a efectes informatius, al web de la Fundació Julio Muñoz Ramonet 

(https://ajuntament.barcelona.cat/fundaciojuliomunozramonet/ca/index.php) i al web de l’ICUB 

(https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/icub). 

La sol·licitud i altra documentació que se sol·licita en les bases, s’ha de presentar en qualsevol de 

les llengües cooficials (català o castellà), a l’adreça electrònica fundaciojmr@bcn.cat o al  

registre de l’Institut de Cultura de Barcelona. El termini de presentació és de vint dies naturals a 

comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC.  

 

 

 

 

 

 

La secretària delegada, 

 

 

Montserrat Oriol i Bellot 

Barcelona, 8 de març de 2022 
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BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE LA FUNDACIÓ JULIO MUÑOZ RAMONET 

 
 
PRIMERA. Objecte de la convocatòria 

 

La present convocatòria té per finalitat la provisió per designació d’un lloc de treball de 
Director/a General de la Fundació Julio Muñoz Ramonet mitjançant la relació laboral d’alta 
direcció. 

 
SEGONA. Funcions de la Direcció 

 
- Dirigir l’administració de la Fundació amb l’objectiu d’executar els acords del Patronat. 

- Col·laborar amb la presidència de la Fundació en el desenvolupament i la promoció de les 

activitats de la Fundació i en la implantació de les línies estratègiques que marqui el 

Patronat. 

- Impulsar i dur a terme els projectes, plans i acords, aprovats prèviament pel Patronat i per 

la Presidència de la Fundació. 

- Dirigir, coordinar i definir els models de gestió econòmica, administrativa, patrimonial i de 

personal de la fundació, incloent, quan sigui necessari, el seguiment i coordinació 

d’estratègies jurídiques i el suport a la investigació sobre la col·lecció d’art per continuar 

reclamant els bens llegats. 

- Preparar la liquidació dels pressupostos d’ingressos i despeses de l’exercici anterior i 

preparació de pressupost de la Fundació i presentar-los, per a la seva aprovació davant 

dels seus òrgans de govern. 

- Desenvolupar i executar els plans d’inversió i manteniment necessaris. 

- Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions, amb els límits que el Patronat li 

delegui, i ordenar pagaments i retre comptes. 

- Planificar i coordinar la contractació de la Fundació. 

- Representar la Fundació, quan així li delegui el Patronat, davant d'altres administracions i 

actors significatius de l’entorn públic i privat, i establir relacions institucionals, d’acord amb 

les seves funcions i responsabilitats. 

- Coordinar i supervisar el compliment de les disposicions legals de la llei de transparència. 

- Vetllar per l’aplicació i compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de 

dades i de condicions de treball i salut laboral i de prevenció de riscos laborals. 

- Informar al Patronat i a la Presidència de la seva actuació i dels assumptes que 

concerneixin a la gestió de la Fundació i assistir amb veu i sense vot a les sessions del 

Patronat. 

- Executar i fer complir els acords del Patronat i qualsevol altra funció derivada de la 

naturalesa del càrrec la competència de la qual no estigui reservada amb exclusivitat a 

altres òrgans i aquelles funcions que li siguin encarregades pels òrgans de govern del la 

Fundació. 

 



 

TERCERA: Contracte 
 

Vinculació: Relació laboral d’alta direcció, de conformitat amb el RD 1382/1985, d’1 d’agost, 
que regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció. 
Durada: la durada del contracte serà de 5 anys. 
Retribució: La retribució anual bruta serà de 60.000 €. 

 
QUARTA: Requisits que hauran de reunir les persones aspirants 

 

1.- Tenir 16 anys complets i no superar l’edat establerta per a la jubilació obligatòria. 
2.- Possessió del títol de grau o llicenciatura. 
3.- Acreditar 3 anys d’experiència professional en el desenvolupament de funcions coincidents 
o anàlogues en el seu contingut professional i en el seu nivell tècnic a les del lloc a proveir en 
qualsevol Administració Pública o en el sector privat. 
4.- Estar en possessió del nivell de suficiència de català (C1) o equivalent. Si es el cas es podrà 
exigir la superació de proves per a acreditar el coneixement suficient. 
5.- No haver estat acomiadat/da ni separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de 
qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les 
comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o 
càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir 
funcions similars a les que desenvolupaven en el cas de personal laboral, del qual hagi estat 
separat o inhabilitat. 
6.- Ser ciutadà/na espanyol/a o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels 
estats en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats 
per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, en els termes que indica 
la legislació vigent. 
Els/les nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea o d'altres estats diferents hauran 
de demostrar coneixements suficients de castellà i català, podent-se exigir la superació de 
proves amb aquesta finalitat. 
Els/les nacionals dels Estats membres de la Unió Europea o d'altres estats diferents hauran 
d'acreditar el reconeixement del seu títol oficial per l'estat espanyol, de conformitat amb la 
normativa vigent en la matèria . 
7.- posseir la capacitat funcional necessària per al desenvolupament del lloc de treball 
convocat. 
Tots els requisits s’han de reunir en la data en que finalitzi el termini de presentació de 
sol·licituds i mantenir-se fins el seu nomenament. 

 
CINQUENA. Incompatibilitats 

 

El desenvolupament de la posició de Director/a General de la Fundació Julio Muñoz Ramonet 
és incompatible amb qualsevol altra activitat que li pugui restar dedicació o efectivitat al 
compliment de les seves funcions o que pugui entrar en conflicte amb els interessos de la 
Fundació . 
El desenvolupament de la posició de Director/a General requereix una total dedicació. 
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SISENA. Procés de selecció 
 

Les sol·licituds presentades seran analitzades, en una primera fase d’avaluació, per una 
comissió de valoració constituïda a tal efecte, que seleccionarà les propostes que passaran a 
una segona fase en que es realitzaran les corresponents entrevistes amb la comissió. 

 
Composició de la comissió de valoració 

 
Es crea una comissió de valoració integrada pels següents membres: 

 

- Sra. . Julia Miralles de Imperial Presidenta de la Fundació Julio Muñoz i Ramonet. 
- Sra. Mònica Mateos Guerrero, Gerenta de l’ICUB. 
- Sra. Anna Bröll Nadal, Cap del Departament de Ciència i Universitats. 

 
La comissió de valoració podrà disposar la incorporació d'assessors/res especialistes en totes o 
algun/a de les proves amb veu però sense vot. 

 
La comissió de valoració actuarà amb estricta independència, objectivitat i professionalitat i el 
seu funcionament s'adequarà a les normes pròpies dels òrgans col·legiats. 

 

Criteris de valoració 
 

Es valorarà: 
 

- La formació relacionada amb l’àmbit i les funcions a desenvolupar en el càrrec així com el 
coneixement de l’àmbit cultural de la ciutat i europeu i, en concret, de les experiències que 
vinculen art i ciència. 

- La possessió de titulació d’idioma anglès, nivell mínim C1 del Marc Comú Europeu de 
Referència del Consell d’Europa (MECR). 

Valoració perfil competencial. 
 

Les competències que es valoraran seran: 
 

Visió estratègica, capacitat de planificació, determinació de prioritats i presa de decisions. 

Capacitat de lideratge, innovació i creativitat per impulsar un projecte d’art i ciència que 
acompanyi el creixement de l’ecosistema ja existent a la ciutat i el vinculi a altres centres i 
activitats d’aquest àmbit a nivell europeu i internacional. 

Comandament i capacitat de lideratge d’equips per tal de motivar i inspirar el col·lectiu humà 
que treballa i col·labora amb la Fundació. 

Capacitat de comunicació i negociació. 

Capacitat de representar institucionalment la Fundació i de construir i desenvolupar xarxes de 
relacions tant internes com externes.



 

 
Orientació a resultats, a l’usuari i a la innovació en captació de noves formes de finançament, i 
obtenció de recursos externs. 
Flexibilitat i capacitat d’innovació. 
Compromís amb la Fundació. 
Per valorar el perfil competencial es podran realitzar proves psicotècniques de personalitat i 
entrevistes personals. 

 
SETENA . Presentació de sol·licituds 

 
Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar a la web de la 

Fundació Julio Muñoz Ramonet, mitjançant l’email fundaciojmr@bcn.cat o al registre de 
l’Institut de Cultura de Barcelona 

 

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des del dia següent al 
de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC. 
Es publicaran també a efectes informatius al web de la Fundació Julio Muñoz Ramonet i al 
web de l’Institut de Cultura. 

 
Amb la sol·licitud presentada per prendre part en aquest procés, la persona aspirant declararà 
que reuneix els requisits establerts a la clàusula quarta, i adjuntarà la següent documentació: 

 
• Fotocòpia del DNI. En el cas de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, caldrà 
aportar la targeta de residència comunitària o el permís de residència i de treball exigits 
legalment. 

• Fotocòpia de la titulació requerida per participar en aquest procediment selectiu. 

• Currículum vitae i documentació acreditativa (original o fotocòpia compulsada) dels aspectes 
valorables. Els mèrits al·legats però no acreditats documentalment en el moment de presentar 
la sol·licitud, no es tindran en compte a l’hora de fer la corresponent valoració 

• En la sol·licitud presentada, les persones aspirants han de fer constar expressament que: 
 

a. Donen consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries 
per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, de 
conformitat amb la legislació vigent. 

c. Els/les aspirants discapacitats/des han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així 
com les adaptacions que sol·liciten per a la realització de les proves. 

 
• Així mateix, hauran de presentar una carta de motivació acreditativa del seu interès per 
ocupar aquesta plaça, de no més de dues pàgines d’extensió i un projecte d’actuació relatiu a 
l’activitat de la Fundació de no més de 10 pàgines d’extensió. (format: cos Arial 11, interlineat 
1,5). El contingut del projecte haurà de tenir en compte orientativament els elements de 
context recollits a l’Annex I de la present convocatòria. 
Les persones candidates son responsables de comprovar i verificar l’exactitud de les dades que 
consten en la seva sol·licitud, així com de les que consten al seu currículum. 
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VUITENA. Admissió d'aspirants 
 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es farà pública la llista provisional de 
persones admeses i d'excloses amb el número de presentació (per confidencialitat). Aquesta 
llista es publicarà en el web de la Fundació Julio Muñoz Ramonet i al web de l’Institut de 
Cultura de Barcelona . 

 
La publicació de l'esmentada llista, concedirà un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i 
possibles reclamacions. 
Finalitzat el termini de reclamacions i resoltes les possibles incidències es farà pública la llista 
definitiva de persones admeses i excloses. 

 

Les sol·licituds presentades seran analitzades en una primera fase d’avaluació de mèrits per la 
Comissió de valoració (currículum, carta i projecte), que seleccionarà un màxim de 5 aspirants 
que passaran a una segona fase durant la qual tindran lloc les entrevistes i proves 
corresponents per tal d’avaluar el nivell de les competències requerides per al 
desenvolupament d’aquest lloc de treball. 

 
Es publicarà la resolució de la comissió de valoració amb la data i l'hora del començament de 
les entrevistes i/o proves, el lloc on es realitzaran. 

 

La Comissió de valoració elevarà a la Presidència del patronat la proposta de nomenament 
del candidat o candidata que hagi obtingut millor valoració en el procés de selecció . 
El nomenament serà efectuat pel Patronat a proposta de la presidència. 

 
 

NOVENA. Protecció de dades de caràcter personal 
 

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, es posa de manifest que la informació facilitada pels candidats d'aquest procés 
selectiu seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord 
amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades 
estableix. 

 
Als efectes previstos a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, els aspirants, per la mera concurrència en aquest procés selectiu donen 
consentiment a la publicació de determinades dades personals (nom i cognoms) en els anuncis 
que es puguin inserir en el DOGC, i en el web corporatiu. 

 
Les dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió de 
l’activitat. 



 
 
 

 

DESENA. Confidencialitat 
 

Es garanteix la confidencialitat respecte la participació de les persones candidates que es 

presentin en aquest procés de selecció, així com sobre qualsevol de les seves dades personals 

o professionals, i es farà públic exclusivament el nom de la persona candidata guanyadora. 
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ANNEX I 
 
 
 
 

1. Una proposta de definició dels models de gestió econòmica, administrativa, patrimonial i 

de personal de la Fundació. 

2. Una definició de les estratègies per a dur a terme un projecte d’art i ciència que 
acompanyi el creixement de l’ecosistema ja existent a la ciutat i el vinculi a altres centres i 
activitats d’aquest àmbit a nivell europeu i internacional. 
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