
Edicte  d’aprovació  de la  convocatòria  i  les  bases  que  han  de regir  el  procés  de
selecció per la designació, mitjançant el sistema de concurs, d’un lloc de treball de
Director/a Artístic/a de l’EPEL Fira de Teatre al  Carrer de Tàrrega,  en règim de
personal laboral directiu. 

Per acord del Consell d’Administracioó  de l’EPEL Fira de Teatre al carrer de Taà rrega, de
data  26  d’abril  de  2018,  es  va  aprovar  la  convocatoà ria  i  les  bases  per  la  designacioó ,
mitjançant el sistema de concurs, d’un lloc de treball de Director/a Artíóstic/a de l’EPEL
Fira de Teatre al Carrer de Taà rrega, en reàgim de personal laboral directiu, estant la relacioó
sotmesa al reàgim de caraà cter especial d’alta direccioó . 

S’adjunten les bases reguladores que regiran la convocatoà ria:

BASES  QUE  HAN  DE  REGIR  EL  PROCÉS  PER  COBRIR  UNA   PLAÇA  DE
DIRECTOR/A ARTÍSTIC/A DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL FIRA
DE TEATRE AL CARRER DE TÀRREGA.

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte d’aquesta convocatoà ria eós la designacioó , mitjançant el sistema de concurs, d’un
lloc de treball de Director/a Artíóstic/a de l’EPEL Fira de Teatre al Carrer de Taà rrega, en
reàgim de personal laboral directiu, estant la relacioó  sotmesa al reàgim de caraàcter especial
d’alta direccioó , a l’empara del previst a l’Estatut Baà sic de l’Empleat Puó blic i de la legislacioó
laboral d’aplicacioó .

2. CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL.

a. Denominacioó : Director/a artíóstic/a de la Fira de Teatre al Carrer de Taà rrega.

b. Relacioó  juríódica: Personal laboral d’alta direccioó .

c. Durada:  Tindraà   una  durada  maàxima  de  5  anys  (tres  anys  inicials  meós  dos  anys
renovables).  Inici  l’1  de  gener  de  2019  i  finalitzacioó  el  31  de  desembre  de  2021,
renovable  fins  el  31 de desembre de 2023,  subjecte  als  compliment dels  objectius
fixats pel Consell d’Administracioó  de FiraTaà rrega.

d. Períóode de prova: 3 mesos.

e. Dependeància orgaànica: Alcaldia o en la persona que delegui.

f. Adscripcioó  orgaànica: EPEL Fira de Teatre al Carrer de Taà rrega.

g. La retribucioó  seraà  de 38.819 euros bruts anuals, dividits en 14 pagues.

h. El  pressupost  de  FiraTaà rrega  contempla  una  partida  pressupostaà ria  especíófica  de
dietes  i  desplaçaments  professionals  (assisteàncies  a  festivals,  mercats,  reunions,
foà rums, etc.) de la direccioó  artíóstica.  A nivell  informatiu,  en l’edicioó  de 2018 aquest
import eós de 3.000 euros + IVA).

i. Dedicacioó : Exclusiva
Jornada laboral:  37 hores i 30 minuts setmanals, equivalent a un 100% de jornada
laboral. 
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Disponibilitat horaà ria: Es requereix per a l’exercici de les funcions i responsabilitats
assignades al lloc.

j. Ubicacioó :  Oficines  de  FiraTaà rrega,  plaça  Sant  Antoni,  1.  25300  de  Taà rrega.
Obligatorietat de desenvolupar un míónim d’un 60% de la jornada laboral setmanal a
les oficines de FiraTaà rrega, la resta de la jornada es podraà  desenvolupar fora de les
oficines.

k. Existeix  la  total  incompatibilitat  de  formar  part  activa  d’alguna  produccioó  de  la
programacioó  artíóstica de FiraTaà rrega durant els anys de contracte vigent.

3. DESCRIPCIÓ FUNCIONAL: MISSIÓ, OBJECTIUS, BONES PRÀCTIQUES i TASQUES A
REALITZAR.

3.1. Objectius de FiraTàrrega  

FiraTàrrega eós  el  mercat internacional  de les arts esceàniques que teó  lloc anualment a
Taà rrega el segon cap de setmana de setembre. EÉ s un gran aparador de l’actualitat esceànica,
amb una programacioó  ecleàctica  que  inclou espectacles  de  sala  i  que  posa  una  atencioó
especial en les arts de carrer.

En  tant  que  punt  de  trobada  i  de  debat  de  refereància  internacional,  el  seu  objectiu
principal  eós  la  dinamitzacioó  del  mercat  de  les  arts  esceàniques,  obrint  la  porta  a  la
internacionalitzacioó  de les companyies que conformen la programacioó  de FiraTaà rrega.

Altres  objectius  meós  especíófics  soó n  el  suport  a  la  creacioó  dels  artistes,  l’impuls  de  la
formacioó , centrada en la gestioó  i la creacioó  artíóstica i la generacioó  d’aliances estrateàgiques
per desenvolupar circuíïts o produccions transnacionals d’arts de carrer.

Com  a  institucioó  que  presta  serveis  puó blics,  l’actuacioó  de  FiraTaà rrega  es  regeix  pels
principis  de  garantia  d’acceós  a  la  cultura  com  a  beó  comuó  d’intereàs  general;  de
transpareància, legalitat, professionalitat i imparcialitat en la gestioó ; de qualitat del servei
prestat a la ciutadania; i d’uó s eficient dels recursos que es posen a disposicioó  dels seus
treballadors.

3.2. Estructura de la programació artística de FiraTàrrega  

Els paraàmetres generals de l’estructura de la programacioó  artíóstica soó n els seguï ents:

A nivell  numeàric,  la programacioó  estaà  formada per unes 50 companyies.  Un 50% de la
programacioó  seraà  catalana,  un 25% de la resta  de l’Estat  i  un 25% seraà  internacional.
L’equilibri entre carrer i sala seraà  d’un 60% / 40 % respectivament, tot i que no ha de ser
un % infranquejable en favor dels espectacles de carrer.  El  Consell  d’Administracioó  de
l’EPEL,  com  a  oà rgan  de  govern  de  FiraTaà rrega,  pot  acordar  la  modificar  d’aquests
paraàmetres.
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3.3. Missió i objectius del lloc convocat  

En consonaància amb la missioó  i  els objectius de FiraTaà rrega,  tot seguit  s’enumeren els
objectius de la direccioó  artíóstica:

- Realitzar  una  programacioó  artíóstica  que  visualitzi  i  impulsi  la  creacioó  esceànica,
especialment la de les arts de carrer.

- Realitzar una programacioó  artíóstica atractiva per el  mercat  esceànic,  facilitant  la
idea de hub internacional de contractacioó .

- Fomentar el suport a la creacioó , especialment en tot alloà  relacionat en la recerca de
les arts de carrer, a traveós d’un pla de resideàncies, assajos oberts, assessoraments i
coproduccions.

- Impulsar  la  creacioó  transnacional  a  partir  de  la  participacioó  en  projectes  de
coproduccioó  europeus, ja sigui amb recursos puó blics de fons europeus, ja sigui amb
altres fons, tant puó blics com privats.

- Fomentar  la  coproduccioó  bilateral  entre  festivals,  fires,  mostres  o  altres  espais
d’exhibicioó  nacionals  i  internacionals,  sota  el  paradigma  de  la  col·laboracioó  en
favor de la visibilitat de la marca FiraTaà rrega. 

- Fomentar l’estudi de les arts de carrer a traveós de la projectes,  tallers, cursos i
accions formatives,  acadeàmiques i/o universitaà ries entorn la creativitat i  l’espai
puó blic.

- Fomentar la preseància de les arts de carrer al circuit esceànic catalaà .

- Donar cabuda als discursos contemporanis, integradors, universals, cohesionadors
i críótics.

3.4. Bones pràctiques  

Aixíó  mateix,  les  seguï ents  bones  praà ctiques  es  consideren  una  guia  imprescindible  per
assolir els objectius esmentats:

- Treballar  conjuntament  amb  l’equip  directiu  per  tal  d’aconseguir  el  bon
funcionament de l’esdeveniment. 

- Garantir i treballar per la qualitat de la marca global de FiraTaà rrega.

- Exercir la transpareància en totes les seves vessants.

- Fomentar  l’entesa  i  la  col·laboracioó  sectorial,  tant  a  nivell  nacional  com
internacional, tant a nivell associatiu com a nivells individuals.

- Treballar amb una visioó  de ciutat, fomentant la participacioó  activa de la comunitat
en l’esdeveniment a traveós del fet artíóstic i creatiu.
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- Garantir la igualtat de geànere a la programacioó  artíóstica. 

- Avaluar els resultats de manera sistemaà tica i rigorosa.

3.5. Tasques a realitzar  

- Confeccionar la programacioó  oficial de FiraTaà rrega i les accions vinculades al 
suport a la creacioó  i a la formacioó .

- Desenvolupar vincles i relacioó  amb les companyies i professionals.

- Seguir les propostes artíóstiques rebudes a traveós de les convocatoà ries.

- Confegir la  graella de programacioó .

- Garantir el calendari de funcionament general: 1 de maig programacioó  artíóstica 
entregada i 1 de juny graella artíóstica entregada.

- Garantir la preseància i les relacions amb xarxes internacionals.

- Controlar el pressupost artíóstic.

- Realitzar una memoà ria anual amb indicadors.

- Representar FiraTaà rrega davant els mitjans de comunicacioó .

- Assistir, si aixíó es requereix, amb veu sense vot al Consell d’Administracioó .

3.6. Equip FiraTàrrega  

FiraTaà rrega eós  un oà rgan que s’estructura a partir d’una direccioó  executiva que rep les
funcions delegades del Consell d’Administracioó .  Sota aqueta direccioó  executiva hi ha les
seguï ents aà rees: la direccioó  artíóstica, l’aà rea de professionals, de comunicacioó , administracioó
i teàcnica.

Tot  alloà  vinculat  amb la  programacioó  artíóstica  eós  competeància  exclusiva  de la  direccioó
artíóstica. Dins de l’equip de FiraTaà rrega existeix la figura del teàcnic de programacioó  que
desenvolupa tasques de suport a la direccioó  artíóstica.

Sense  afectacions  a  la  seva  autonomia  i  a  la  seva  plena  llibertat  creativa,  la  direccioó
artíóstica  respectaraà  l’estructura  orgaànica  de  FiraTaà rrega  i  les  directrius  de  la  direccioó
executiva delegades dels mandats del Consell d’Administracioó .

4. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS ASPIRANTS.

Per  a  ser  admesos   al  proceós  selectiu  els/les  aspirants  hauran  de  tenir  en  el  dia  de
finalitzacioó  del termini de presentacioó  de sol·licituds els seguï ents requisits:

a. Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de
qualsevol dels estats membres de la Unioó  Europea o d’aquells estats als quals, en virtut
de tractats internacionals celebrats per la Unioó  Europea i ratificats per Espanya, sigui
d’aplicacioó  la lliure circulacioó  de treballadors, de conformitat amb l’article 57 del Text
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Refoó s  de  la  Llei  de  l’Estatut  Baà sic  de  l’Empleat  Puó blic,  aprovat  per  Reial  Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i amb el que estableix la Llei orgaànica 4/2000, d’11
de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integracioó  social.

Les  previsions  del  paraàgraf  anterior  seran  d’aplicacioó ,  qualsevol  que  sigui  la  seva
nacionalitat, al coà njuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la
Unioó  Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i als seus descendents i als del
seu coà njuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o
majors d’aquesta edat dependents.

Els estrangers a queà  es refereixen els apartats anteriors, aixíó com els estrangers amb
resideància  legal  a  Espanya,  podran  accedir  a  les  administracions  puó bliques,  com  a
personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.

b. Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta de la jubilacioó  forçosa.

c. Estar en possessioó  del tíótol de batxillerat, FP2 de segon grau o cicle formatiu de grau
superior o equivalent. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger
hauran  d’acreditar  que  estan  en  possessioó  de  la  corresponent  convalidacioó  o
homologacioó .

d. Coneixements de la llengua catalana: Les persones candidates han d’acreditar estar en
possessioó  del certificat de catalaà  de nivell de  suficieància,  nivell C1 (abans C), expedit
per la Secretaria de Políótica Linguï íóstica, o alguna de les titulacions equivalents.

Les persones aspirants que no tinguin el certificat de catalaà  del nivell de suficieància
exigit, seran convocades per tal de realitzar una prova especíófica de catalaà  adequada a
aquest nivell, amb caraàcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificaraà  d'apte/a o no
apte/a.

e. Coneixements  de  la  llengua  espanyola:  Nomeós  han  d’acreditar  el  coneixement  de
llengua espanyola les persones aspirants estrangeres sempre que no siguin originaà ries
de  paíïsos  en  queà  el  castellaà  eós  llengua  oficial,  presentant  algun  dels  seguï ents
documents:

 Certificat  conforme  s’ha  cursat  primaà ria,  secundaà ria  i  batxillerat  a  l’Estat
espanyol.

 Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31
d’octubre, o certificacioó  acadeàmica que acrediti haver superat totes les proves
adreçades a la seva obtencioó .

 Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials
d’idiomes.

f. Estar en possessioó  del Certificat First Certificate in English, Certificat B2 del MCERL o
equivalent.

Les persones aspirants que no tinguin el Certificat First Certificate in English, Certificat
B2 del MCERL, seran convocades per tal de realitzar una prova especíófica de llengua
anglesa  adequada  a  aquest  nivell,  amb  caraà cter  obligatori  i  eliminatori,  la  qual  es
qualificaraà  d'apte/a o no apte/a.
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g. Tenir una experieància míónima de 4 anys o coneixements del sector cultural.

Aquesta  experieància  s’acreditaraà ,  en  el  cas  d’experieància  a  l’Administracioó  Puó blica,
amb el  certificat  de serveis  prestats  emeàs  per l’administracioó  competent,  en el  cas
d’empreses  privades  amb  l’aportacioó  del  contracte  i  la  vida  laboral  i  en  el  cas
d’autoà noms,  fotocoà pia  de  la  lliceància  fiscal  i  certificacioó  de  cotitzacioó  al  reàgim
d’autoà noms. 

h. No incoó rrer en causa legal d’incapacitat segons la normativa vigent. 

i. No  patir  cap  malaltia  o  limitacioó  fíósica  o  psíóquica  que  impedeixi  l’exercici  de  les
funcions  proà pies  de  la  plaça  convocada No trobar-se  inhabilitat  per  a l’exercici  de
funcions puó bliques per senteància ferma, ni haver estat separat o acomiadat mitjançant
expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions puó bliques. En cas
de ser estranger s’hauraà  d’acreditar mitjançant declaracioó  jurada o promesa, no estar
sotmeàs a sancioó  disciplinaà ria o condemna penal que pugi impedir al seu estat d’origen
l’acceós a la funcioó  puó blica. Seraà  aplicable el benefici de la rehabilitacioó , d’acord amb les
normes  penals  i  administratives,  sempre  que  s’acrediti  mitjançant  el  corresponent
document oficial. 

Els requisits anteriors han de complir-se i acreditar-se l’uó ltim dia de presentacioó  de
sol·licituds.

5. PROCEDIMENT DE DESIGNACIÓ.

La seleccioó  del candidat es realitzaraà  mitjançant el procediment de concurs.

Realitzat l’estudi i valoracioó  del curríóculum vitae i els meàrits acreditats per les persones
aspirants i la corresponent entrevista, atenent els criteris de meàrit, capacitat i idoneíïtat es
realitzaraà  una proposta motivada en favor de la persona aspirant  candidata d’entre les
presentades, elevant la proposta al Consell d’administracioó  de l’EPEL a fi que procedeixi a
la seva designacioó . 

6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, ACREDITACIÓ DE REQUISITS I MÈRITS.

Les persones que desitgin prendre part en aquest proceós selectiu, hauran de presentar la
corresponent sol·licitud fins el dia 14 d’agost de 2018.

Les bases es publicaran al Butlletíó  Oficial de la Províóncia de Lleida i a la paàgina web de
l’EPEL  FiraTaà rrega  (www.firatarrega.cat).  Tambeó  es  publicaraà  un  extracte  de  la
convocatoà ria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), amb la refereància del
Butlletíó  Oficial de la Províóncia on s’han publicat les bases de seleccioó  completes.

Es facilitaraà  un model normalitzat de sol·licitud a les dependeàncies de Fira Taà rrega, a l’OAC
de  l’Ajuntament  de  Taà rrega  i  tambeó  es  podraà  descarregar  de  la  paàgina  web
(www.firatarrega.cat).

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatoà ria s’han d’adreçar a la Presideància
de FiraTaà rrega i  es podran trametre per qualsevol  dels seguï ents mitjans que estableix
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l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comuó  de les
Administracions Puó bliques:

a. De manera presencial, a l’Oficina d’Atencioó  al Ciutadaà  de l’Ajuntament (OAC), situada a
la planta baixa de l’Ajuntament de Taà rrega, de dilluns a divendres, de les 8.00 a les
20.00 hores. 

b. A la seu electroà nica de l’Ajuntament. 

c. A les oficines de Correus. Les sol·licituds que es presentin a traveós de les oficines de
correus, es lliuraran en aquestes dependeàncies, abans de l’acabament del termini de
presentacioó  d’instaàncies,  en  sobre  obert,  per  ser  datades  i  segellades  pel  personal
funcionari de correus abans de la seva certificacioó . Nomeós s’admetran les sol·licituds
presentades dins el termini de 10 dies haàbils seguï ents des de la finalitzacioó  del termini
per a presentar instaàncies.  En aquest cas s’hauraà  de trametre via correu electroà nic
(recursoshumans@tarrega.cat) coà pia de la sol∙licitud degudament registrada.

En  la  sol・ licitud,  els/les  aspirants  hauran  de  manifestar  que  compleixen  totes  les
condicions exigides, referides sempre a la data d'expiracioó  del termini assenyalat per a la
presentacioó  de les instancies.

Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar la documentacioó  seguï ent:

a) En document adjunt el projecte de direcció artística en format paper i PDF.
(veure apartat 9.2 a)).

b) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat o del document
equivalent dels altres països.

c) Currículum Vitae. 

d) Fotocòpia compulsada del títol exigit per prendre part en la convocatòria.

e) Fotocòpia  compulsada  acreditativa  d’estar  en  possessió  dels  nivells  de
coneixements  de  llengua  catalana,  espanyola  i  anglesa  exigits  com  a
requisit als aspirants.

f) En documents adjunts tota aquella documentació complementària que es
consideri  oportuna  per  acreditar  requisits,  mèrits,  recomanacions,
capacitats, experiències, etc. 

La  comprovacioó  de  tots  els  requisits  i  meàrits  correspon  a  la  Comissioó  de  Valoracioó .
Tanmateix, caldraà  que les persones aspirants identifiquin de manera clara i explíócita totes
les informacions i dates, evitant generalitats i informacions difuses.

Als efectes de garantir la confidencialitat del proceós de seleccioó ,  la identificacioó  de cada
persona aspirant seraà  un codi identificatiu format pels quatre uó ltims díógits del DNI i la
lletra del document.

No es valoraraà  altra experieància o meàrit que no hagi estat aportat a la data de presentacioó
de la sol·licitud.
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7. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS

Un  cop  finalitzat  el  termini  de  presentacioó  de  sol·licituds,  el/la  president/a  de  la
corporacioó  o l’autoritat en qui hagi delegat, dictaraà  la resolucioó , declarant aprovada la llista
d’aspirants admesos i exclosos. 

En l’esmentada resolucioó , que seraà  publicada a la paàgina web (www.firatarrega.com) i al
tauler d’edictes de la Corporacioó , hauraà  d’indicar: 

- Els aspirants admesos i els exclosos. Els aspirants sortiran identificats amb els 
quatre uó ltims díógits del DNI i la lletra. 

- Els motius d’exclusioó . 

Els aspirants disposaran d’un termini de 10 dies a partir de l’endemaà  de la publicacioó  de la
resolucioó  per  presentar  les  reclamacions  que  creguin  oportunes,  d’acord  amb  el  que
disposa  l’article  68 de la  Llei  39/2015,  de 1  d’octubre,  del  Procediment Administratiu
Comuó  de  las  Administracions  Puó bliques,  adreçades  a  esmenar  els  defectes  que  hagin
causat la seva exclusioó  o els que s’hagin pogut produir per omissioó  o error. 

Els  aspirants  que  no  esmenin  o  rectifiquin  dins  d’aquest  termini  el  defecte  o  error
imputable  que  hagi  motivat  la  seva  exclusioó ,  quedaran  definitivament  exclosos  de  la
convocatoà ria. 

Les reclamacions presentades es resoldran en els vint dies seguï ents a la finalitzacioó  del
termini previst per a la seva presentacioó . La presidenta de la corporacioó  o l’autoritat en qui
hagi  delegat estimaraà  o  desestimaraà  les reclamacions formulades.  Si  s’escau,  dictaraà  la
corresponent resolucioó  de rectificacioó  del llistat d’admesos i exclosos que s’anunciaraà  a la
paàgina web municipal, www.firatarrega.com i al tauler d’edictes de la Corporacioó .

Un cop iniciat el proceós selectiu, tots els anuncis es publicaran a la paàgina web municipal,
www.firatarrega.com.

8. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Es crearaà  una Comissioó  de Valoracioó  integrada pels seguï ents membres:

- President, amb vot de qualitat: Director/a de mercats de l’ICEC – Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

- Vocal: Subdirector general de teatre de l’INAEM.

- Vocal: Director executiu de FiraTaà rrega.

- Vocal:  Tres  professionals  del  sector  de  les  arts  esceàniques  amb  coneixements
especíófics en arts de carrer. El nom d’aquests professionals es publicaraà  al portal
de transpareància de www.firatarrega.com el dia 15 de setembre de 2018.
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- Tambeó  formaran part del jurat, sense veu ni vot, el Secretari de l’Ajuntament de
Taà rrega com a assessor juríódic, la Teàcnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Taà rrega, i la Cap d’administracioó  de FiraTaà rrega com a secretaà ria de la Comissioó . 

Per realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, espanyola i anglesa el tribunal
comptaraà  amb l'assessorament de personal teàcnic especialitzat en la mateària.

La  Comissioó  de  valoracioó  no  podraà  constituir-se  ni  actuar  sense  l’assisteància  de  tres
membres amb veu i vot,  titulars o suplents.  En tot cas seraà  necessaà ria la preseància del
president i del secretari.

Els membres de la comissioó  de valoracioó  hauran d’abstenir-se d’intervenir quan concorrin
les circumstaàncies previstes en els articles 23 i  24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de
reàgim juríódic del sector puó blic.

La  Comissioó  de  Valoracioó  podraà  excloure  del  proceós  de  seleccioó  qualsevol  persona
participant  que  realitzi  alguna  conducta  contraà ria  a  la  transpareància  i  la  bona  fe  o
orientada a desvirtuar els principis d’equitat i igualtat o altres comportaments que alterin
el normal desenvolupament de qualsevol de les fases establertes en la convocatoà ria.

9. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

El proceós selectiu constaraà  de les seguï ents fases diferenciades:

9.1. Fase prèvia: Coneixement de llengua catalana, espanyola i anglesa  

a. Prova de coneixements de llengua catalana:  

A l’hora convocada, les persones aspirants, no exemptes de realitzar la prova de llengua
catalana, s’hauran de presentar a les dependeàncies municipals per realitzar l’exercici, de
caraà cter obligatori i eliminatori, que tindraà  per objecte l’avaluacioó  del coneixement de la
llengua  catalana,  mitjançant  les  proves  disposades  per  l’oà rgan  de  seleccioó  amb
l’assessorament de teàcnics competents en mateària de normalitzacioó  linguï íóstica. 

El  temps  per  a  realitzar  aquest  exercici  eós  determinaraà  per  l’oà rgan  de  seleccioó  amb
l’assessorament del teàcnic/a pertinent. 

Les persones aspirants s’han de convocar en una sola crida, i perdran el dret a participar
en el proceós selectiu els que no compareguin a l’exercici de catalaà , si s’escau, el dia i hora
assenyalat, llevat dels casos de força major,  que s’hauran de justificar documentalment
dins  el  termini  de  les  vint-i-quatre  hores seguï ents  i  que seran lliurement valorats  per
l’oà rgan  de  seleccioó .  Si  s’admet  la  causa  de  justificacioó ,  l’aspirant  seraà  objecte  de  nova
convocatoà ria per a la data que determini l’oà rgan de seleccioó . 

Restaran exempts de realitzar aquesta prova les persones aspirants que hagin presentat
juntament amb la sol·licitud: 

- Document que acrediti el coneixement de catalaà  dins de l'ensenyament obligatori,
cosa que resulta de la certificacioó  que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la
mateària de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el tíótol que
correspon  despreós  del  1992.  Aquest  certificat  l'expedeix  qualsevol  institut
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d'educacioó  secundaà ria  puó blic  en  la  forma  que  determina  la  Direccioó  General
d'Ordenacioó  i Innovacioó  Educativa.

- Fotocoà pia confrontada de la documentacioó  acreditativa d'estar en possessioó  del
certificat  de  coneixements  de  llengua  catalana  de  nivell  requerit  a  la  base  de
condicions de les persones aspirants  Tambeó  estan exemptes de fer la prova de
catalaà  les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en processos
anteriors de seleccioó  de personal per accedir a la mateixa administracioó , en queà  hi
hagueós establerta una prova de catalaà  del mateix nivell  o superior,  o que hagin
superat  la  prova  esmentada  en  altres  processos  de  la  mateixa  oferta  puó blica
d'ocupacioó .

La  prova  es  qualificaraà  d’apte  o  no  apte. Les  persones  aspirants  que  no  obtinguin  la
qualificacioó  d’apta quedaran eliminades d’aquest proceós de seleccioó .

b. Prova de coneixements de llengua espanyola:   

Els coneixements de la llengua espanyola s’hauran d’acreditar per aquells/elles aspirants
que no tinguin la nacionalitat espanyola.

La prova de coneixements de la llengua espanyola consistiraà  en mantenir una conversa,
amb  els/les  assessors/ores  que  el  tribunal  de  seleccioó  nomeni,  de  manera  que  quedi
demostrat un domini suficient de l’idioma per part de l’aspirant.

Restaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants provinents d’un Estat diferent a
Espanya  que  tingui  com  a  llengua  oficial  l’idioma  espanyol  o  que  hagin  presentat,
juntament amb la instancia sol·licitant prendre part en el proceós  de seleccioó ,  fotocopia
compulsada d ‘algun dels documents seguï ents:

- Certificat que acrediti que s’ha cursat la primaà ria, la secundaria i el batxillerat a
l’Estat espanyol.

- Diploma de nivell  superior d’espanyol o certificacioó  acadeàmica que acrediti  que
s’han superat totes les proves adreçades a la seva obtencioó .

- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials
d’idiomes.

La  prova  es  qualificaraà  d’apte  o  no  apte. Les  persones  aspirants  que  no  obtinguin  la
qualificacioó  d’apta quedaran eliminades d’aquest proceós de seleccioó .

c. Prova de coneixements de llengua anglesa:  

A l’hora convocada, les persones aspirants, no exemptes de realitzar la prova de llengua
anglesa, s’hauran de presentar a les dependeàncies municipals per realitzar l’exercici,  de
caraà cter obligatori i eliminatori, que tindraà  per objecte l’avaluacioó  del coneixement de la
llengua  anglesa,  mitjançant  les  proves  disposades  per  l’oà rgan  de  seleccioó  amb
l’assessorament de teàcnics competents en la  mateària.

El  temps  per  a  realitzar  aquest  exercici  eós  determinaraà  per  l’oà rgan  de  seleccioó  amb
l’assessorament del teàcnic/a pertinent. 
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Les persones aspirants s’han de convocar en una sola crida, i perdran el dret a participar
en el proceós selectiu els que no compareguin a l’exercici de llengua anglesa, si s’escau, el
dia  i  hora  assenyalat,  llevat  dels  casos  de  força  major,  que  s’hauran  de  justificar
documentalment dins el termini de les vint-i-quatre hores seguï ents i que seran lliurement
valorats per l’oà rgan de seleccioó . Si s’admet la causa de justificacioó , l’aspirant seraà  objecte
de nova convocatoà ria per a la data que determini l’oà rgan de seleccioó . 

Restaran exempts de realitzar aquesta prova les persones aspirants que hagin presentat
juntament  amb la  sol·licitud  la  fotocoà pia  confrontada  de  la  documentacioó  acreditativa
d'estar en possessioó  del Certificat First Certificate in English, Certificat B2 del MCERL o
equivalent.

La  prova  es  qualificaraà  d’apte  o  no  apte. Les  persones  aspirants  que  no  obtinguin  la
qualificacioó  d’apta quedaran eliminades d’aquest proceós de seleccioó .

9.2. Fase de concurs – Criteris de valoració:

La Comissioó  de Valoracioó  tindraà  com a eines d’avaluacioó  tota la documentacioó  presentada,
a  meós  del  projecte  de  direccioó  artíóstica,  aixíó  com  tambeó ,  si  s’escau,  la  realitzacioó
d’entrevistes als aspirants candidats meós idonis.

La fase de valoracioó  per la Comissioó  s’iniciaraà  el dia 5 de novembre de 2018 

La  fase  de  concurs  seraà  aplicable  a  aquells/es  aspirants  que  superin  totes  les  proves
anteriors. 

Consistiraà  en l’examen i la valoracioó  dels meàrits al·legats i acreditats documentalment pels
aspirants,  fins a un màxim de 100 punts,  i  s’efectuaraà  assignant a cadascun d’ells els
punts que els hi correspongui de conformitat amb l’escala seguï ent:

a. Projecte de direcció artística fins a 60 punts :

Aquest projecte contindraà  una visioó  artíóstica de FiraTaà rrega amb les principals líónies
estrateàgiques d’accioó  que alhora respectin i vagin en plena consonaància amb la missioó ,
objectius  i  marc  general  de  FiraTaà rrega.  L’abast  temporal  del  projecte  de  direccioó
artíóstica coincidiraà  amb la durada del contracte entenent que es faraà  uó s de la proà rroga
taàcita fins a cinc anys.

El projecte tindraà  una extensioó  maàxima de 20 paàgines (sense annexos), amb lletra Arial
11 i interlineat senzill. Aquest projecte s’entregaraà  obligatoà riament en format paper i
PDF. 

Es valoraraà  l’adequacioó  del projecte artíóstic a la missioó , valors, objectius, organigrama i
pressupost de FiraTaà rrega.

b. Valoració  de  mèrits,  entesos  com  experiència,  formació  reglada,  cursos,
seminaris,  jornades i  coneixements  relacionats amb les  funcions específiques
del lloc de treball a cobrir, fins un màxim de 15 punts

Es valoraran amb el seguï ent barem:
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Per titulacioó  addicional de nivell superior a la requerida per participar en el proceós  o
per estar en possessioó  d’un maà ster i/o postgrau, segons la seguï ent taula (fins a un
maàxim d’11 punts):

Diplomatura 2,5 punts/titulacioó
Llicenciatura o Grau 3,00 punts/titulacioó
Maà ster 2 punts/titulacioó
Postgrau 1 punts/titulacioó

Cursos de formacioó , seminaris, jornades i altres activitats formatives relacionades amb
el lloc de treball a cobrir. (fins a un maàxim d’3 punts):

De 1 a 60 hores 0,1 punts/curs
De 61 a 120 hores 0,2 punts/curs
De 121 a 180 hores 0,3 punts/curs
De 181 a 300 hores 0,4 punts/curs
Meós de 300 hores 0,5 punt/curs

        Altres meàrits especíófics (fins a 1 punt):

Altres meàrits de lliure apreciacioó  per part dels membres de la Comissioó  de Valoracioó ,
d'acord amb la documentacioó  aportada pels aspirants, directament relacionats amb el
lloc de treball a ocupar i que no es pot incloure en cap dels apartats anteriors.

Els cursos, seminaris i jornades s’acreditaran amb certificats.

No es podran valorar els meàrits que s’hagin exigit per poder ser admeàs en aquesta
seleccioó . 

c. Valoració de competències professionals requerides, fins un màxim de 15 punts. 

d. Entrevista

L’entrevista es valoraraà  amb un maàxim de 10 punts, que se sumaran al resultat de les
fases anteriors per determinar el resultat final del proceós.

L’oà rgan de seleccioó  realitzaraà  una entrevista als/a les aspirants que, sumant la puntuacioó
conjunta  de  les  fases anteriors,  mantinguin encara possibilitat  matemaà tica  d’obtenir  la
puntuacioó  meós alta del proceós selectiu graà cies a aquesta fase d’entrevista personal.

En aquesta entrevista, l’oà rgan de seleccioó  plantejaraà  quï estions relacionades amb:

- El projecte artíóstic

- L’adaptabilitat al context organitzatiu

10. QUALIFICACIÓ DEL CONCURS 
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La  puntuacioó  míónima  per  considerar  el  concurs  superat  seraà  de  75  punts,  quedant  la
designacioó  del lloc de treball vacant en cas que, de la valoracioó  efectuada per la comissioó
de valoracioó , no arribi cap dels aspirants a aquesta puntuacioó  míónima.

El  compliment  de  les  condicions  i  requisits  exigits  per  poder  participar  en  el  proceós
selectiu s’entendraà  que s’ha de produir en la data d’acabament del termini de presentacioó
de sol·licituds i mantenir-se fins a la data de signatura del contracte de treball. No obstant
aixoà , si durant el desenvolupament del proceós selectiu la comissioó  de valoracioó  consideres
que existeixen raons suficients per fer-ho, podraà  demanar que els/les aspirants acreditin
el compliment de totes o alguna de les condicions i requisits exigits per prendre part al
proceós selectiu.

En qualsevol  moment el  tribunal  podraà  requerir els aspirants perqueà  acreditin la seva
personalitat.

11. RESULTAT

Un cop atribuíïdes les puntuacions del concurs a cadascun/una dels/de les aspirants, la
comissioó  de  valoracioó  faraà  puó blica  la  puntuacioó  a  la  web  www.firatarrega.com,  i  la
proposta  de  contractacioó  d’acord amb l’ordre  de classificacioó  dels/de les  aspirants,  no
podent-se superar el nombre de places convocades, i comunicaraà  l’esmentada relacioó  en
forma de proposta a l’oà rgan competent que ha d’acordar la contractacioó . 

Les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin convenients en el
termini de 10 dies haàbils comptadors des de l’endemaà  de la publicacioó  de la llista dels
resultats.

12. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

En el  termini  de  20  dies  des  de  la  publicacioó  a  la  paàgina  web  municipal,  l’aspirant/a
proposat,  sense  necessitat  de  requeriment  previ,  hauraà  de  presentar  a  l’EPEL  Fira  de
Teatre al carrer la documentacioó  seguï ent: 

a. Documents acreditatius originals de les seves dades professionals i titulacions.

b. Declaracioó  jurada de no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions puó bliques ni
estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administracioó
puó blica. 

c. Certificat meàdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte fíósic o psíóquic que
impossibiliti el desenvolupament de les tasques proà pies de la plaça a cobrir. 

d. Declaracioó  de  no estar  incloà s  en cap dels  supoà sits  d’incompatibilitat  previstos  a  la
legislacioó  vigent o declaracioó  que se sol·licitaraà  l’autoritzacioó  de compatibilitat. 

e. Declaracioó  d’activitats, abans d’incorporar-se al servei de la Corporacioó .

f. Certificat d’antecedents penals.

La  formalitzacioó  de  la  designacioó  resta  condicionada  a  la  presentacioó  d’aquesta
documentacioó  i  a  l’acompliment  de  la  totalitat  dels  requisits  formals  d’aquesta
convocatoà ria. 
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La  documentacioó  en  llengua  estrangera  hauraà  d’acompanyar-se  de  la  corresponent
traduccioó  jurada.

La resolucioó  definitiva de la designacioó , amb indicacioó  del nom i cognoms de la persona es
publicaraà  igualment a la web de FiraTaà rrega.

En cas de renuó ncia o qualsevol altra causa que impedeixi el nomenament de la persona
proposada, la Comissioó  de Valoracioó  podraà  proposar el nomenament d’una altra persona
candidata si aquesta eós tambeó  idoà nia. 

Un  cop  finalitzat  el  proceós  de  seleccioó  es  proposaraà  al  Consell  d’Administracioó  de
FiraTaà rrega  la  ratificacioó  de  la  decisioó  de  la  Comissioó  de  Valoracioó  i  l’aprovacioó  de  la
contractacioó  a partir de l’1 de gener de 2019 de la persona candidata.

13. CONTRACTACIÓ

Una vegada presentada la documentacioó  esmentada en la base anterior, el Ple acordaraà  la
contractacioó  a favor de la persona proposada per la comissioó  de valoracioó  com a personal
laboral, amb una relacioó  laboral d’alta direccioó .

La data d’inici de la relacioó  laboral seraà  la que es consigni en el contracte laboral.

Mentre no s’hagi signat el contracte de treball, no se generaraà  cap dret econoà mic ni laboral
a favor de l’aspirant.

14. SÍNTESI DE CALENDARI

Data  líómit  per  presentar  la  sol·licitud  per
prendre  part  en  aquest  proceós  selectiu  i
adjuntar  la  documentacioó  i  el  projecte  de
direccioó  artíóstica.

14 d’agost de 2018

Data líómit per publicar la composicioó  nominal
del Tribunal qualificador

15 de setembre de 2018

Data  per  la  deliberacioó  de  la  Comissioó  de
valoracioó

5 de novembre de 2018

Celebracioó  del  Consell  d’Administracioó  de
FiraTaà rrega ratificant la decisioó  de la Comissioó
de Valoracioó

Durant el mes de desembre de 2018

Data d’inici del contracte laboral de l’aspirant/
a que ha estat designat per ocupar el  lloc de
treball de Director/a artíóstic de Fira Taà rrega

1 de gener de 2019

15. RÈGIM D’IMPUGNACIONS I AL.LEGACIONS

Aquestes  bases,  les  llistes  definitives  d’admesos  i  exclosos,  les  resolucions  definitives
d’exclusioó  del proceós selectiu, els nomenaments o contractacions, aixíó com les resolucions
per  les  quals  es  declara  no  superat  el  períóode  de  praà ctiques  o  prova,  podran  ser
impugnades per les persones interessades mitjançant la interposicioó  de recurs contencioó s
administratiu davant del Jutjat del Contencioó s Administratiu de Lleida en el termini de dos
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mesos a partir de la data de la publicacioó , sens perjudici de la interposicioó  preàvia de recurs
potestatiu de reposicioó  davant la presideància de l’entitat o autoritat en qui hagi delegat en
el termini d’un mes a comptar de l’endemaà  de la seva publicacioó .

Els actes qualificats dels tribunals de seleccioó  podran ser recorreguts en alçada davant
l’Alcaldia/Presideància de la corporacioó  en el termini d’un mes des que s’hagin publicat. 

Els actes traàmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es puguin
interposar  reclamacions  quan  es  tracti  d’esmenar  possibles  errors  materials  en  la
confeccioó  de la llista d’aprovats, errors mecanografiats en la transcripcioó  de publicacions,
errors aritmeàtics en les qualificacions o errors observables a simple vista. Aquests errors
tambeó  podran ser corregits d’ofici pels oà rgans de seleccioó .

16. DISPOSICIONS ADDICIONALS

L’oà rgan  de  seleccioó  queda  facultat  per  resoldre  els  dubtes  que  es  puguin  presentar  i
adoptar les resolucions, criteris i mesures necessaà ries pel bon ordre del proceós de seleccioó
en tots aquells aspectes no previstos en aquestes bases, procedint-se al respecte segons el
que  determini  el  Decret  214/1990,  de  30  de juliol,  pel  qual  s’aprova  el  reglament  de
personal al servei de les entitats locals de Catalunya i la resta de disposicions aplicables. 

Els actes de l’oà rgan de seleccioó  vinculen directament a l’administracioó  convocant, encara
que aquesta podraà  procedir a la seva revisioó  de conformitat amb alloà  que es preveu a
l’article 106 i 107 de la Llei 39/2015.

17. INFORMACIONS ADDICIONALS

L’apartat  de  transparència del  web de FiraTaà rrega  (https://www.firatarrega.cat/sobre-
nosaltres/transparencia/)  conteó  informacions  complementaà ries  que  poden  ser  d’ajut  i
d’intereàs  per  a  la  confeccioó  d’una  proposta  de  candidatura  vinculades  a  organigrama,
estatuts, pressupost, contractes, proveíïdors o satisfaccioó . 

Aixíó  mateix,  l’apartat  de  documents del  web  de  FiraTaà rrega
(https://www.firatarrega.cat/sobre-nosaltres/documents/)  conteó  informacions
vinculades a enquestes de contractacioó , estudis de mercat, poneàncies, articles, etc.

Aquestes bases reuneixen els criteris de bones pràctiques aprovades per
l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya
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