AG 1.3
Bases per a la designació del lloc de treball de director d'arts escèniques i
equipaments escènics de la ciutat, en règim de personal directiu professional
Primera. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és la designació, mitjançant el sistema de concurs,
d'un lloc de treball de director d'arts escèniques, en règim de personal directiu de
l'Ajuntament, estant la relació laboral sotmesa al règim de caràcter especial d'alta
direcció.
La descripció del lloc de treball i les seves funcions s’especifiquen a l’annex 2.
Segona. Condicions dels aspirants
Per ser admès/a i prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants
reuneixin els requisits següents:
a) Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió
Europea o d’aquells estats membres, en què, en virtut de tractats internacionals
subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure
circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el Tractat
Constitutiu de la Comunitat Europea.
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del
cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats
membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui
aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva
nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa
als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin
a càrrec dels seus progenitors.
Així mateix, també podran presentar-se al procés de selecció les persones amb
nacionalitat d’estats que no pertanyen a la Unió Europea sempre que tinguin
permís de residència i treball vigent, d’acord amb la legislació d’estrangeria
aplicable.
Els/les aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de demostrar
coneixements suficients de castellà i hauran de superar les proves establertes
amb aquesta finalitat.
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b) Haver complert setze anys d’edat.
c) No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar
separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració
pública.
d) Estar en possessió d’una titulació universitària de llicenciatura o grau en algunes
de les branques que tinguin relació amb l’àmbit cultural, equivalent a les que
s’exigeix al personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A1. En cas de
presentació d’altres titulacions anàlogues, l’aspirant haurà d’aportar un certificat
oficial de l’equivalència de les titulacions presentades.
e) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. Aquest compliment
s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici
de les funcions pròpies de la plaça per a la qual es convoca aquest procés.
f) Acreditar el nivell de Certificat de nivell suficiència de català (C1), (certificat de
nivell C), o equivalent, de coneixements de la llengua catalana.
Els requisits anteriors hauran de complir-se i acreditar-se l’últim dia de presentació de
sollicituds, sense perjudici del termini que es concedeixi per a la seva esmena.
En cas de no acreditar-se degudament en l’esmentada data tenir els
coneixements de català exigits, podrà acreditar-se a través de les proves
programades per a tal efecte dintre del procés selectiu.
Tercera. Tramitació de les sollicituds
Les persones interessades en prendre part en les proves selectives han de presentar
una instància en la qual hauran de manifestar que coneixen i accepten aquestes bases i
reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides. Les instàncies es dirigiran a
l'alcaldia presidència i es presentaran al registre general d’aquest Ajuntament o en la
forma que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a partir de l’endemà de la
publicació de l’anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i per un termini de 20 dies naturals.
A la instància s’adjuntarà:
a) Document Nacional d’Identitat o del document equivalent dels altres països.
b) Currículum vitae.
c) La titulació exigida con a condició per accedir a aquest concurs.
d) Certificats i títols acreditatius dels mèrits allegats, tant personals com professionals.
e) Certificat acreditatiu del nivell de català que s’exigeix en aquesta convocatòria.
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Tota la documentació haurà de ser presentada en original, fotocòpia compulsada o un
altre mitjà que n’acrediti l’autenticitat de forma fefaent, no tenint-se per presentats els
documents que no compleixin amb aquests requisits.
Quarta. Llistat d’admesos/es i exclosos/es
Un cop acabat el termini de presentació d’instàncies, l'Alcaldia Presidència dictarà
resolució declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos, nomenant els membres de
la comissió d'avaluació i fixant la data d’inici de la valoració de mèrits, la qual es
publicarà mitjançant exposició al tauler d’anuncis de la casa de la vila, amb indicació del
lloc on es trobin exposades al públic les esmentades llistes certificades i del termini
d'esmena d’errades que, si s'escau, es pot concedir als/a les aspirants exclosos/es.
La publicació de l’esmentada resolució al tauler d’anuncis serà determinant dels
terminis a efectes de possibles impugnacions o recursos.
Un cop iniciades les proves selectives, els resultats dels exercicis només es publicaran
al tauler d’anuncis de la Corporació.
Cinquena. Comissió d'avaluació
La comissió d'avaluació dels mèrits dels aspirants es designarà segons disposa el
Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de
30 de juliol, i l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i estarà
constituït de la següent manera:
-

President: un empleat públic de l’Ajuntament de Figueres.
Vocal 1: un tècnic/a especialista en la matèria d’una altra administració diferent a
l’Ajuntament de Figueres.
Vocal 2: un empleat públic de l’Ajuntament de Figueres.
Vocal 3: Un Director d’Arts Escèniques de similars característiques.
Vocal 4: un tècnic especialista en la matèria designat a proposta de l'EAPC.
Secretari: La persona que exerceix les funcions de Secretaria de l’Ajuntament de
Figueres, o la persona en qui delegui.

La comissió d'avaluació no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de tres
membres amb veu i vot, titulars o suplents. En tot cas serà necessària la presència del
president i del secretari.
En el cas que es produeixi un empat en les decisions del tribunal, el president podrà fer
ús del vot de qualitat per desfer-lo.
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Els membres de la comissió d'avaluació hauran d’abstenir-se d’intervenir quan concorrin
les circumstàncies previstes a l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
La comissió d'avaluació podrà disposar la incorporació d’assessors especialistes per a
totes o alguna de les proves els quals es limitaran a l’exercici de les seves especialitats
tècniques en base a les quals collaboraran exclusivament amb l’òrgan de selecció.
La comissió d'avaluació queda facultada per resoldre els dubtes que es presentin i
prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves en tot el que no preveuen
aquestes bases.
Sisena. Inici del procés selectiu
El procés de selecció s’iniciarà amb la convocatòria, que serà publicada al Butlletí
Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament. La convocatòria, juntament amb les bases del procés
per a la designació, es publicarà íntegrament al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al
Butlletí Oficial de la Província. Un extracte de la convocatòria, amb la referència del
Butlletí Oficial de la Província on s'han publicat les bases de selecció completes, es
publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, essent la darrera publicació
la que marqui l'inici del termini de presentació d'instàncies.
Setena. Desenvolupament del procés selectiu
El sistema de provisió és el de concurs i constarà de les següents fases:
A. Fase prèvia: coneixement de les llengües oficials. Constarà de les següents proves:
1. Prova de català, de nivell suficiència de català (C1), (certificat de nivell C), que
s’adequarà al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del
català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de
treball de les administracions públiques de Catalunya.
Estarà exempt de les proves per valorar el coneixement del català qui, juntament amb la
sollicitud de prendre part en les proves selectives, presenti original o còpia compulsada
de documentació que acrediti estar en alguna d'aquestes situacions:
a. Els/les aspirants que justifiquin amb els corresponents títols oficials que tenen el
nivell exigit de català. Per determinar les equivalències dels títols oficials del
departament d’ensenyament amb els certificats de la junta permanent de català, a més
del títol, i per acreditar que s’ha fet tota l’escolarització a Catalunya sense exempció de
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l’assignatura de llengua catalana, cal presentar un certificat expedit a sollicitud de la
persona interessada pel centre docent corresponent.
b. Els/les aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de
selecció de personal en aquest Ajuntament, en què hi hagués establerta una prova de
català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres
processos de la mateixa oferta pública d’ocupació.
2. 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 consistirà en mantenir una conversa,
amb els/les assessors/ores que el tribunal de selecció 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 provinent d'un Estat diferent
a Espanya que tingui com a llengua oficial l'idioma espanyol o que hagin presentat,
juntament amb la instància sollicitant prendre part en el procés de selecció, fotocòpia
compulsada d ’algun dels documents següents:
- Certificat que acrediti que s’ha cursat la primària, la secundària i el batxillerat a
l’Estat espanyol.
- Diploma de nivell superior d’espanyol o certificació acadèmica que acrediti que s’han
superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials
d’idiomes.
Aquestes dues proves es valoraran, cadascuna, com a apte o no apte. Ambdues són
obligatòries i eliminatòries, quedant exclosos/es del procés de selecció els/les aspirants
que, no estant dintre d’un dels supòsits d’exempció degudament acreditats, no superin
alguna d’aquestes dues proves.
B. Fase de concurs:
La fase de concurs consistirà en la valoració dels mèrits allegats i acreditats
documentalment de forma fefaent pels/per les aspirants. No es tindran en compte
aquells mèrits que no s'acreditin a través de documentació original o còpies
compulsades. Així mateix, no es tindran en compte els mèrits allegats i acreditats amb
posterioritat a l'últim dia del termini de presentació de sollicituds de participació en el
procés selectiu.
La comissió de valoració farà la valoració de mèrits d’acord amb els barems següents.
La valoració màxima total no podrà superar els 75 punts en cap cas:
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B.1) Formació: fins a 10 punts.
1. Formació reglada: Fins a un màxim de 3 punts.
- Titulació de grau superior, sempre i quan no sigui la titulació que ha servit de
condició per accedir a la convocatòria i es consideri relacionada o rellevant per al
lloc de treball: 1,5 punts per títol.
- Màster en l’àmbit de les arts escèniques, comunicació cultural, gestió cultural o
similar: 1,5 punts per títol.
- Postgrau en l’àmbit de les arts escèniques, comunicació cultural, gestió cultural o
similar: 0.75 punts per títol.
2. Cursos, seminaris i jornades relacionats amb les funcions específiques de la plaça a
cobrir: Fins a un màxim de 3 punts.
- Si no consta la seva durada o és inferior a les 10 hores, 0'05 punts.
- Si la seva durada està entre 10 hores i menys de 20 hores, 0'10 punts.
- Si la seva durada està entre 20 hores i menys de 40 hores, 0'20 punts.
- Si la seva durada està entre 40 hores i menys de 60 hores, 0'30 punts.
- Si la seva durada està entre 60 hores i menys de 100 hores, 0’40 punts.
- Si la seva durada és superior a 100 hores, 0,50 punts.
3. Altre formació: Fins a un màxim de 3 punts.
- Activitats docents i la participació com a ponent a jornades, així com publicacions
relacionades amb l’àmbit de la plaça objecte de convocatòria, a raó de 0’25 punts
per concepte i fins a un màxim d’1 punt.
- Coneixements d’idiomes estrangers acreditats amb títol oficial: Fins a 1 punt.
Es valoraran a raó de 0.25 punts per títol i fins a un màxim d’un punt.
-

Certificats d’aprofitament de cursos relacionats amb eines ofimàtiques d’ús habitual
i programes informàtics de gestió de l’aforament de públic, gestió de màrqueting
digital o gestió de xarxes socials enfocades a la promoció d’activitats: Fins a 1 punt.

Es valoraran a raó de 0.10 punts per curs acreditat.
S'entendran correctament acreditats aquests mèrits sempre que es presenti la
corresponent certificació d'assistència o assistència i aprofitament, que s'haurà
d'adjuntar a la sol.licitud per prendre part a les proves.
B.2) Experiència professional, fins a 15 punts.
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1. Serveis prestats en qualsevol Administració Pública o empresa privada, en un lloc de
treball similar o equivalent al que és objecte de la convocatòria. Les tasques objecte de
puntuació seran les que es descriuen en l’annex 2: Fins a un màxim de 10 punts.
- Períodes inferiors a 1 anys, 0 punts.
- Períodes superiors a l’any: 1 punt per any treballat (fins a una màxim de 10 punts)
Només puntuaran els anys sencers degudament acreditats.
2. Serveis prestats en qualsevol Administració pública o empresa privada, en tasques
diferents a les que són objecte de la convocatòria (veure annex) però que hi estiguin
relacionades i siguin pròpies d’un empleat públic del subgrup A1 o categoria
professional equivalent: Fins a un màxim de 5 punts.
- Períodes inferiors a 1 anys, 0 punts.
- Períodes superiors a l’any: 1 punt per any treballat (fins a una màxim de 5 punts)
Només puntuaran els anys sencers degudament acreditats.
Aquests mèrits s'han d'acreditar, en el cas de l'Administració Pública, amb el
corresponent certificat de serveis prestats emès per l'administració competent, i en el
cas d'empreses privades amb l'aportació del contracte laboral i la vida laboral.
b.3). Avaluació de la capacitat: Elaboració d’un projecte. Fins a un màxim de 50 punts.
Els/les aspirants hauran de presentar a l'Ajuntament, en el termini que indiqui la
comissió de valoració, un projecte que versarà sobre el contingut funcional del lloc a
proveir d’acord amb la normativa general en matèria de gestió econòmica, contractació
pública i de les arts escèniques.
La memòria/projecte ha de constar de dues parts, una consistent en una anàlisi de les
funcions del lloc convocat i una altra en un estudi o projecte de millora organitzativa o
funcional, que ha de tenir en compte la realitat organitzativa, econòmica i material dels
equipaments escènics municipals. S’adjunta com a Annex 3 l’estructura funcional i
pressupost anual dels equipaments escènics municipals. Es recomana que aquesta
memòria tingui una extensió màxima de quinze pàgines DIN-A4 a doble espai, impresos
a una sola cara.
La no presentació de la memòria dins el termini indicat comportarà l’exclusió de
participació en aquesta convocatòria.
El projecte serà defensat pels /per les aspirants davant la comissió de valoració en el
dia en què els citi per aquest fi. La comissió podrà dirigir les preguntes i demanar els

7

aclariments que cregui convenients als/les aspirants i, en cas de incompareixença
l'aspirant quedarà exclòs/a del procés de selecció.
Serà després de l’exposició del projecte davant de la Comissió de valoració que aquest
serà valorat en el seu conjunt.
Vuitena. Qualificació del concurs i disposicions de caràcter general
La puntuació mínima per considerar el concurs superat serà de 40 punts, quedant la
designació del lloc de treball vacant en cas que, de la valoració efectuada per la
comissió de valoració, no arribi cap dels aspirants a aquesta puntuació mínima.
El compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en el procés
selectiu s’entendrà que s’ha de produir en la data d’acabament del termini de
presentació de sollicituds i mantenir-se fins a la data de signatura del contracte de
treball. No obstant això, si durant el desenvolupament del procés selectiu la comissió de
valoració considerés que existeixen raons suficients per fer-ho, podrà demanar que
els/les aspirants acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i requisits
exigits per prendre part al procés selectiu.
En qualsevol moment el tribunal podrà requerir els aspirants perquè acreditin la seva
personalitat.
En cas d’empat en la qualificació final del concurs per haver obtingut dues o més
persones la mateixa puntuació, aquest empat es dirimirà de la següent manera:
- El lloc s'atorgarà primer a l'aspirant que hagi obtingut millor puntuació en l'avaluació
del projecte.
- En cas que persisteixi l'empat, el lloc s'atorgarà a l'aspirant que hagi obtingut millor
puntuació en l'apartat d'experiència.
- En cas que persisteixi l'empat, el lloc s'atorgarà a l'aspirant que hagi obtingut millor
puntuació en l'apartat de titulació complementària.
- Si, malgrat les mesures anteriorment regulades persisteix l'empat, aquest es
resoldrà per sorteig.
Novena. Actuació dels /de les aspirants
Al començament de la valoració de mèrits, els/les aspirants seran cridats en crida única
en el dia i el lloc de es determini. Seran exclosos aquells aspirants que no compareguin,
llevat dels casos degudament justificats i apreciats discrecionalment pel tribunal.
La comissió de valoració determinarà l’ordre d’actuació dels aspirants en aquells mèrits
que no puguin ser avaluats de forma simultània.
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Desena. Proposta de contractació
Un cop atribuïdes les puntuacions del concurs a cadascun/una dels/de les aspirants, la
comissió de valoració farà pública la puntuació i la proposta de contractació d'acord
amb l'ordre de classificació dels/de les aspirants, no podent-se superar el nombre de
places convocades, i comunicarà l’esmentada relació en forma de proposta al Ple.
Onzena. Presentació de documentació
Els aspirants proposats presentaran a l'Ajuntament, dins el termini de 15 dies naturals
des que es faci pública la puntuació del concurs a què es refereix la base anterior, els
documents acreditatius de les condicions per prendre part a les proves que s’exigeixen
a la base segona, i que són:
1. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/ada del servei de cap
administració pública per expedient disciplinari o per sentència ferma, així com de no
incórrer en cap causa d’incapacitat o incompatibilitat establerta a les lleis i
reglaments, i de no trobar-se en situació d'inhabilitació per a l’exercici de les
funcions públiques.
Els/les aspirants de nacionalitat d’algun estat membre de la unió europea o país
amb conveni subscrit amb ella i ratificat per Espanya hauran de presentar
documentació certificada per les autoritats competents del seu país d’origen amb
acreditació de no estar sotmès/esa a sanció disciplinària o condemna penal que
impedeixi, al seu estat, l’accés a la funció pública.
2. Certificat mèdic de no patir malaltia o defecte físic que impossibiliti el normal
exercici de la funció.
Si dins del termini indicat, i excepte casos de força major, la persona proposada per la
comissió de valoració no presentés la documentació, no podrà ser contractada, quedant
anullades totes les seves actuacions, sens perjudici de les responsabilitats en què
pogués haver incorregut per falsedat en la seva instància.
Dotzena. Contractació
Una vegada presentada la documentació esmentada en la base anterior, el Ple
acordarà la contractació a favor de la persona proposada per la comissió de valoració
com a personal laboral, amb una relació laboral d'alta direcció. La data d'inici de la
relació laboral serà la que es consigni en el contracte laboral.
Mentre no s’hagi signat el contracte de treball, no se generarà cap dret econòmic ni
laboral a favor de l'aspirant.
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Les condicions del contracte laboral són les que s'especifiquen en l'annex 1 d'aquestes
bases.
Tretzena. Normativa aplicable
La relació jurídica entre la persona que proveeixi el lloc i l'Ajuntament serà de d'una
relació laboral d'alta direcció, d'acord amb el que estableix l'article 13 del Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l'Estatut bàsic de
l'empleat públic; l'article 2.1.a del Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre i el Reial Decret 1382/1985,
d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta
direcció. Així mateix, serà aplicable a la persona contractada la normativa vigent sobre
el règim d'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual l'aspirant,
abans d'incorporar-se al servei de la Corporació, haurà d'efectuar una declaració
d'activitats i, si s'escau, sollicitar la compatibilitat o exercir, altrament, l'opció prevista a
l'article 10 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre. Pel que fa a les funcions, retribucions,
determinació i adscripció del lloc de treball, règim d’horari i jornada, la persona
contractada s’atindrà a la fitxa descriptiva del lloc, que es reprodueix a l'annex 2
d'aquestes bases, i als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de
l’Ajuntament.
Catorzena. Recursos
Contra aquestes bases, la convocatòria, les llistes definitives d'admesos/es i
exclosos/es i contra la resolució de contractació podrà interposar-se potestativament
recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l’acte en el termini d’un mes
comptat des de la data de notificació o publicació de la resolució de què es tracti. Si es
fa això, no podrà interposar-se recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui
resolt expressament o hagi produït la seva desestimació per silenci. Transcorregut un
mes sense que es notifiqui la seva resolució, s’entendrà el recurs desestimat per silenci
administratiu i es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat del
contenciós administratiu de Girona en el termini de 2 mesos a comptar de la data de
notificació expressa o en el termini de sis mesos comptats des del següent a aquell en
que es produeixi l’acte presumpte.
Per contra, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se directament davant
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. El termini per interposar aquest recurs
serà de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació de la resolució que
s'escaigui, sens perjudici que pugui exercitar-se, en el seu cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi procedent.
Els actes i resolucions de la comissió de valoració, en tant que es tracta d’òrgans
collegiats dependents de la presidència de la Corporació, s’ajustaran als criteris que
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s’estableixen a l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
La comissió de valoració està facultada per resoldre els dubtes o discrepàncies que
s'originin durant el desenvolupament del procés de selecció i per a prendre els acords
necessaris pel seu bon ordre.
Quinzena. Legislació subsidiària
En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini el
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de
l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i la resta de disposicions aplicables.

ANNEX 1: Condicions del contracte d'alta direcció
Primera. El/la treballador/a contractat/ada prestarà els seus serveis com a Director
d’Arts Escèniques, sotmès al règim jurídic de contracte laboral especial d'alta direcció,
d'acord amb el que disposen l'article 13 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; l'article
2.1.a del Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, el Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es
regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció, i altra
normativa d'aplicació en tot allò que no quedi regulat en aquest contracte.
Segona. La jornada laboral, les tasques i funcions a desenvolupar per l'alt directiu són
les que consten a la fitxa descriptiva del lloc de treball.
Tercera. L'alt directiu percebrà la següent retribució mensual, referida a 12
mensualitats:
- Sou base: 1.131,36 euros
-

Complement de destí: 631,93 euros

-

Complement específic: 1.177,11 euros

A més, percebrà dues pagues extraordinàries, els mesos de juny i desembre,
consistents en les següents quantitats:
-

Sou base: 698,13 euros

-

Complement de destí: 631,93 euros.

-

Complement específic: 1.177,11 euros.
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Tots aquests conceptes es meritaran i liquidaran segons la normativa establerta per al
personal funcionari de l'Administració i s'actualitzaran anualment d'acord amb el que
disposin les corresponents lleis de pressupostos generals de l'estat per al personal
funcionari de l'Administració.
Quarta. La relació laboral regulada per aquestes clàusules es basa en la confiança
recíproca de les parts, les quals han d'acomodar l'exercici dels seus drets i obligacions
a les exigències de la bona fe.
Cinquena. Les vacances seran de 22 dies laborables a l'any, o la part proporcional si el
període treballat és menor. Així mateix, la persona contractada podrà gaudir de la resta
de permisos i llicències dels empleats públics de l'Ajuntament de Figueres, sempre que
siguin adequats a la naturalesa i condició de la relació laboral especial d'alta direcció.
Sisena. La durada del contracte serà des del dia de la seva signatura i per un termini
inicial de 4 anys. Hi ha possibilitat de pròrroga.
Setena. El contracte de treball podrà extingir-se per les causes previstes a l'article 12
del Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost i per les següents causes:
Causes d'extinció per voluntat de l'alt directiu:
a. Per voluntat de l'alt directiu, posada de manifest per escrit i amb un preavís de 3
mesos. D'incomplir-se el termini de preavís l'Ajuntament tindrà dret a una
indemnització equivalent als salaris corresponents al temps de l'incompliment.
b. Per incompliment contractual greu de l'Ajuntament.
c. Per les altres causes previstes a l'article 10.3 del Reial Decret 1382/1985, d'1
d'agost.
Causes d'extinció per voluntat de l'Ajuntament:
a. Desistiment del contracte, acordat pel mateix òrgan de l'Ajuntament que sigui
competent per acordar la contractació. L'acord o resolució de desistiment s'haurà de
comunicar a l'alt directiu amb una antelació mínima de 3 mesos. D'incomplir-se el
termini de preavís l'alt directiu tindrà dret a una indemnització equivalent als salaris
corresponents al temps de l'incompliment.
b. Acomiadament per incompliment greu i culpable de l'alt directiu: En cas que
l'acomiadament fos declarat nul o improcedent per l'Ajuntament, o pels jutjats o
tribunals competents, i en cas d'optar-se per la indemnització en lloc de la
recollocació, aquesta indemnització serà de 20 dies per any treballat, amb
prorrateig de les fraccions inferiors i amb un màxim de 6 mensualitats.
Vuitena. El desistiment del contracte per part de l'Ajuntament queda supeditat al
manteniment de la recíproca relació de confiança i bona fe entre l'Ajuntament i l'alt
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directiu. A aquests efectes, i a fi de determinar tant el manteniment d'aquesta relació
com el bon desenvolupament de les funcions assignades, l'alt directiu haurà de
presentar a l'Ajuntament una memòria anual de les activitats realitzades d'acord amb el
programa prèviament establert. El grau de compliment dels objectius fixats i els criteris
d'eficiència i eficàcia amb què s'han aconseguit serà motivació suficient per considerar
trencat el fonament del contracte i procedir al desistiment.
No obstant l'anterior, l'Ajuntament podrà procedir al desistiment del contracte sempre
que raons d'eficàcia i eficiència vinculades a la potestat d'autoorganització de
l'Ajuntament així ho motivin.
Novena. No s'estableix cap indemnització en cas de finalització de contracte més enllà
de les indemnitzacions establertes en cas d'incompliment dels terminis de preavís.

ANNEX 2: Fitxa descriptiva del lloc de treball de director/a del d’arts escèniques i
equipaments escènics de la ciutat
PERSONAL DIRECTIU
A. Identificació:
- Denominació del lloc: Director d’Arts Escèniques i
- Àrea: Serveis a les Persones – Cultura
- Tipologia: Lloc de caràcter directiu.
- Dependència orgànica: Alcaldia
- Regulació jurídica: Personal directiu laboral d'alta direcció.
- Subgrup de classificació: Subgrup A1
- Nivell de destí: 25
- Complement específic: Responsabilitat, especial dedicació, especial dificultat tècnica
i disponibilitat. 16.479,54 euros anuals.
- Retribució bruta anual: 40.299,14 euros.
- Forma de provisió: Designació amb criteris de publicitat, concurrència, mèrit,
capacitat i idoneïtat.
B. Dedicació:
- Dedicació exclusiva.
- Jornada: 37 hores i mitja setmanals.
- Disponibilitat horària: Per a l’exercici de les funcions i responsabilitats assignades al
lloc es requereix disponibilitat horària.

13

C. Funcions del lloc:
- Dirigir, organitzar i gestionar l’equip humà i material adscrit al Teatre municipal i
equipaments i espais culturals.
- Elaborar la proposta del pressupost anual, gestionar i controlar el pressupost
assignat als equipaments i espais culturals.
- Gestionar els espais escènics de la ciutat:
o Pel que fa als espais propietat de l'Ajuntament, amb una gestió directa
o En el cas dels espais propietat de l'Ajuntament cedits per conveni a
entitats, gestionant els acords amb l'entitat i supervisant el manteniment i
la utilització correcta i adequada dels espais.
- Coordinar i gestionar les relacions amb les entitats que solliciten accés als
equipaments d'arts escèniques, de manera que l'ús sigui equilibrat i es conciliï amb
l'interès general i el propi de l'ens local.
o Elaborar la programació de teatre i dansa que es du a terme als tres
equipaments principals: teatre el Jardí, La Cate i Auditori els Caputxins.
o Coordinar la utilització pública d'espais privats (p.e. Las Vegas).
o Establir lligams amb tots els agents culturals de la ciutat per a la realització
i promoció d'activitats culturals
- Planificar, fer el seguiment i avaluar l’activitat escènica i cultural. Definir indicadors
de gestió i sistemes d’avaluació de la qualitat dels serveis prestats.
- Fer el seguiment de l’activitat de les empreses que desenvolupen serveis
externalitzats per l’Ajuntament relacionats amb el seu àmbit competencial , i totes les
tasques que es derivin d’aquesta activitat.
- Mantenir les relacions i contactes necessaris amb les empreses subcontractades i
altres agents.
- Cooperar en la coordinació amb la resta d’unitats de la corporació.
- Informar i assessorar els càrrecs electes i directius sobre els resultats assolits en la
gestió de l'àmbit i sobre assumptes de la seva competència.
- Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als
quals sigui designat/ada assumint la representació de l’Ajuntament en la seva
matèria competencial o qualsevol altre rol que li sigui requerit.
- Collaborar en l’elaboració i execució dels projectes transversals que afectin al seu
àmbit competencial.
- Coordinar i desenvolupar projectes encarregats en l’àmbit cultural.
- Avaluar l’activitat del Teatre i els equipaments i espais culturals i presentar propostes
de millora.
- Promoure el treball en xarxa amb altres agents i entitats de l’àmbit cultural i social
tant públics com privats.
- Coordinar la collaboració amb les entitats de l’entorn local i la seva participació amb
l’objectiu de promoure la difusió cultural.
- Altres funcions d’anàlogues característiques que li siguin assignades.
- No podrà realitzar cap funció atribuïda a personal funcionari.
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D. Requisits per a la provisió del lloc
- Titulació: La que s'exigeixi al personal funcionari de carrera del grup A1,
preferentment en l'àmbit cultural.
- Mèrits rellevants a considerar en la provisió: Formació:
- En l’àmbit de la gestió cultural.
- Informàtica a nivell d’usuari: processadors de textos, base de dades, full de
càlcul, etc.
- Coneixements de llengua catalana a nivell C
- Experiència: En l’àmbit de la direcció executiva, la planificació i la gestió d’arts
escèniques o centres culturals en l'Administració Pública i/o al sector privat.
E. Condicions de treball
- Esforç físic: Cap destacable.
- Ambient de treball: Ambient d’oficina o similar
- Riscos possibles: Cap destacable.
ANNEX 3: Estructura funcional i pressupost anual dels equipaments escènics
municipals
Figueres a Escena és el nom que l’Ajuntament de Figueres utilitza com la marca de
model clar i definit de política teatral pública i indica el posicionament pel que fa a
temes tan importants com el suport a la creació. L’oferta de difusió d’arts escèniques i
musicals de Figueres es pot considerar avui per avui força ajustada a les necessitats de
la ciutat amb la consolidació d’un circuit d’exhibició teatral i musical adequat a les
dimensions de Figueres i de la seva demanda actual.
Les arts escèniques i musicals ocupen els equipaments i els carrers de la ciutat durant
tot l’any amb diferents programacions municipals, s’intercalen amb els festivals per
donar punts de relleu a la música, el teatre i el circ, i es complementen amb el treball de
les entitats i associacions culturals que aporten valor social i participació ciutadana a la
programació:
• Gener – juny i setembre – desembre: programació Figueres a Escena al Teatre
Municipal el Jardí, la Sala la Cate i l’Auditori Caputxins.
• Març: Festival Còmic. Coincideix amb els dies festius de Setmana Santa
• Principis de maig: Festes de Santa Creu. Espectacles a l’aire lliure i programació
ampliada de teatre i música per a tots els públics
• Primera setmana de juliol. Festival Agitart de dansa contemporània a les places
de la ciutat i la Casa Empordà.
• Juliol/agost: Gresca a la fresca, programació d’estiu
• Setembre: Festival Acústica i Festival Acustiqueta. Música als carrers i places de
la ciutat
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• Programació de Joventuts Musicals de Figueres: cicles de joves intèrprets,
festival de jazz
• Schubertíada de Vilabertran (que també compta amb la collaboracio financera
de l’Ajuntament de Figueres).
Els espais:
El Teatre Municipal el Jardí (fitxa descriptiva annex 1)
Sala la Cate (Patronat de la Catequística) (fitxa descriptiva annex 2)
Auditori Caputxins (des de març de 2015) (fitxa descriptiva annex 3)
Els altres espais:
• Auditori Narcís Monturiol del Cercle Sport Figuerenc per la programació de
concerts de petit format.
• Les places i els carrers de la ciutat pels diferents Festivals, les Festes de Santa
Creu i per les actuacions de carrer.
Anàlisi de l’entorn i l’impacte territorial
La ciutat de Figueres té 45.000 habitants, però la clara capitalitat comarcal de Figueres
permet programar pensant en 140.000 persones (Alt Empordà), que poden considerar
la programació cultural de la ciutat de Figueres com a la més personal i pensada i
organitzada per a ells.
Hi ha un segon cercle d’influència que el composen les poblacions de les comarques
veïnes que també tenen la influència directa de la ciutat de Figueres, per proximitat
quilomètrica i facilitat de comunicació i també per manca d’una programació pròpia del
mateix nivell, amb aquest segon cercle s’arriba a poblacions de la Garrotxa, el Pla de
l’Estany, el Baix Empordà i el Gironès.
L’organització dels Festivals d’impacte nacional (Acústica,
Còmic, Agitart,
Schubertíada) amplia substancialment el cercle d’influència, arribant a totes les
comarques gironines i fins Barcelona. Aprofitar aquets moments àlgids per mostrar la
programació anual és l’estratègia que ens pot mostrar com a ciutat cultural de primer
nivell del nord del país. La direcció, programació, gestió i organització dels Festivals la
realitzen les empreses o associacions promotores, que reben subvencions de
l’Ajuntament per collaborar en el seu finançament.
La proximitat de les comarques del Rosselló i del Vallespir ens permeten ampliar, tant
en els punts àlgids dels festivals, com en els moments de programació anual, a un
públic consumidor de productes culturals en català i que no troba a les seves
comarques, amb unes xifres de població molt elevades, només Perpinyà voreja els
120.000 habitants. Aquesta població està acostumada a creuar la “frontera imaginària”
per buscar productes comercials a la ciutat de Figueres, cal ampliar aquesta oferta als
productes culturals.
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2. Estructura i organització del sistema de gestió d’arts escèniques i musicals de
l’Ajuntament de Figueres
EL TEATRE I LA SEVA ORGANITZACIÓ
L'organització del Teatre inclou i ha de tenir en compte entre altres, el concepte de
servei públic, la seva administració, la caracterització de l’organització del servei,
l'administració dels espectacles, , la caracterització dels diferents públics, un
planejament estratègic, el control de la seva gestió, el disseny i aplicació de sistemes de
qualitat, la planificació, la gestió i l’avaluació dels projectes. L'estructura del Teatre són
els aspectes referits a la seva organització interna del treball, les diferents funcions, la
seva interrelació operativa i el perfil de les persones que treballen en cada una d'elles,
segons les seves habilitats i coneixements. Comprèn els conceptes d'estructura
organitzativa, arquitectura, patrimoni, seguretat, gènere, producció, promoció i
programació artística.
Estructura fixa/Organigrama:
- Director: Direcció, programació, coordinació, gestió econòmica
- Coordinador tècnic: Responsable de la gestió dels recursos tècnics i humans per a la
posada en escena d’un espectacle (organització de la representació). Cap de seguretat,
cap d’escenari i tramoia, coordinador d’activitats.
- Equip escenari: Equip de Tramoia i Equip Elèctric. Contractat a empreses de serveis.
- Tècnic de manteniment, controlador i mantenidor d’installacions de la sala i annexos.
Coordinació neteja.
- Administració i tramitació administrativa: Àrea de Serveis a les Persones de
l’Ajuntament de Figueres.
- Conserge: Tasques de consergeria.
Estructura puntual i eventual, que s’encarrega a collaboradors o empreses externes en
funció de les necessitats de la programació i la disponibilitat econòmica:
Servei de comunicació cultural, centrat en les arts escèniques.
Equip ajuts
•
Tramoia
•
Ajudes
Personal de sala i taquilla, contractat mitjançant concurs públic a una empresa
concessionària
- Servei de neteja, gestionat des de la coordinació unificada del personal de neteja
dels equipaments municipals.
La programació d’arts escèniques i musicals és una de les línies de treball del Servei
Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Figueres, i es treballa coordinadament amb la
resta de serveis i equipaments culturals de la ciutat, i també la tramitació, difusió i gestió
de la programació es realitza per part del personal administratiu de l’Àrea de Serveis a
les Persones.
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GESTIÓ ECONÒMICA D’ARTS ESCÈNIQUES. PRESSUPOST 2018
El pressupost de l’Ajuntament de Figueres de l’any 2018 inclou diferents partides
pressupostàries que es gestionen des de la direcció del Teatre:
GESTIÓ TEATRE EL JARDÍ
60.000,00 (ANY 2017 70.000) *
SERVEIS TÈCNIS TEATRE (NORD)
98.000,00 (ANY 2017 109.000) *
ACTIVITATS TEATRE. PROGRAMACIÓ
136.000,00 (ANY 2017 160.000) *
PROGRAMACIÓ ESTIU
10.000,00
CONVENI AULA TEATRE ATEB
25.000,00
La direcció del teatre de manera coordinada amb els altres tècnics de Cultura Popular i
Festes participa de la programació de les fires i festes de Santa Creu.
FESTES MAJORS
190.000,00
Des del Servei de Cultura es coordinen altres partides pressupostàries que serveixen
per les necessitats de manteniment i funcionament de tots els equipaments culturals:
MANTENIMENT EQUIPAMENTS CULTURALS
63.000,00
INVERSIONS EQUIPAMENTS CULTURALS
22.000,00
PREVISIÓ D’INGRESSOS:
CESSIÓ D'ESPAIS CULTURALS
12.000
SUBVENCIO GENERALITAT PROGRAMACIÓ TEATRE 50.000
ACTIVITATS TEATRE I MUSEUS
110.000 **
La programació teatral i musical també rep aportació de la Diputació de Girona dins del
fons de cooperació econòmica i cultural: total 104.000 euros (teatre 60.000 euros)
* L’aportació del 2018 és inferior a la de 2017 ja que el Teatre Municipal el Jardí estarà
tancat per obres durant la major part de l’any.
** Els ingressos del museu representen un 15.000 euros aproximadament.

DESCRIPCIÓ DELS EQUIPAMENTS:
Teatre Municipal el Jardí.
L'edifici:
El Cine Jardí es va construir l'any 1914 com a gran sala de cinema i espectacles de la
ciutat, amb una capacitat superior als 1500 espectadors, fins l'any 1980 va funcionar
com a cinema privat. L'any 1982 va ser adquirit per l'Ajuntament de Figueres per tal de
convertir-se en el Teatre Municipal de la ciutat. L'any 1991 es va inaugurar després
d'una profunda remodelació de l'edifici per tal d'adaptar-lo a les necessitats tècniques
dels espectacles actuals i a la màxima comoditat pels espectadors. La remodelació de
l'any 1991 va incidir especialment en la millora de l'acústica, aconseguint que es pugui
considerar un teatre i auditori per les seves bones condicions acústiques.
No existeixen barreres arquitectòniques per accedir a la platea del teatre.
Ubicació: Centre de la ciutat, amb accés des de la Rambla i el carrer Sant Pau.
Adreça: Plaça Josep Pla, 2. Telèfon: 972 50 19 11
e-mail: teatreeljardi@figueres.org
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www.figueresaescena.com
Descripció de l'equipament
Teatre - auditori per a 946 espectadors. Teatre a la italiana, tot i que per les
característiques de l'edifici la platea és molt rectangular.
Sala de descans per a 125 espectadors
Tres sales d'assaig per a grups locals
Una aula de teatre
Vestíbul amb espai per a petites exposicions i accés a les sales.
Distribució de l'aforament del teatre. Total 946 localitats.
Planta baixa: aforament de 758 localitats
•
platea: 598 butaques
•
llotges: 110 cadires
Primer pis: aforament de 204 localitats
•
fila de 80 cadires. Cada lateral amb 40 cadires
•
llotges: 74 cadires
Segon pis: aforament de 95 localitats
Descripció tècnica de mides i equipament escenogràfic:
• Amplada boca
12,12m
• Alçada boca
7m
• Obertura màxima teló de guillotina
6,75m
• Fondària de corbata a teló de guillotina 2,15m
• Fondària de corbata a teló americana 2,60m
• Fondària de teló de guillotina a paret de fons 9,47m
• Fondària de teló americana a paret de fons
9,02m
• Fondària total (escenari + corbata)
11,62m
• Fondària útil de treball amb pinta 8,39m
• Amplada escenari entre parets 17,40m
• Inclinació de l'escenari
0º
• Alçada de l'escenari en relació a la platea
1,10m
• Pinta i ponts
• Alçada pinta 14,05m
• Alçada ponts laterals
8,90m
• Alçada pont de fons 9 m
• Amplada ponts laterals
1,70m
• Amplada pont de fons
1,07m
Nota: Escala central d'accés a l'escenari
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Tramoia
• 12 Barres contrapesades de 13m de llarg x5cm de diàmetre
• 3 Barres contrapesades i electrificades amb 18 endolls de 13mx 5cm diàmetre
• 14 Barres manuals amb 4 tirs de 13m de llarg x 2,5cm de diàmetre
• Càmara negra:
• Cametes prisades: 6 parells de 8m x 1,50m
• Bambolines prisades: 6 de 1,50m x 13m
• Teló de fons prisat: 2 fulles de 8m x 7 m c/u
• Telons i ciclorames
• Teló de guillotina granat contrapesat
• Teló talla focs mecanitzat
Nota: Els tres telons es manipulen des de la dreta de l'escenari.
• Ciclorama de Retroprojecció color antracita 12,5m x 8m
• Ciclorama de cotó blanc de 12,5m x 8m.
• Fossar dels musics: 8m de llarg x 2,50m amplada i 2,30m d'alçada en relació a
l'escenari i 1,20m de la platea. (Està cobert per un practicable).
Espai La Cate
El Patronat de la Catequística és una entitat creada l’any 1921 i que va construir un
centre cultural per a ser la seva seu. Aquest espai va incloure una sala d’arts
escèniques amb una capacitat inicial d’aproximadament 500 espectadors. Durant els
anys de postguerra va ser un espai relativament actiu i dedicat fonamentalment a
completar la formació religiosa dels alumnes de les escoles de la ciutat de Figueres,
infants i adolescents.
A partir de la dècada de 1960 va anar convertint-se en el centre cultural més avançat de
la ciutat, amb una programació de teatre amateur –i ocasionalment professional- de
caràcter avançat i també va esdevenir una sala de cinema de la ciutat, acollint la
programació menys comercial.
Durant la dècada de 1990 el centre va quedar obsolet i amb molt poc ús, ja que l’edifici
estava antiquat i no permetia fer funcions teatrals, i va funcionar uns anys només com a
cinema comercial.
El 2008 va començar, amb una nova junta de l’entitat i amb la collaboració de
l’Ajuntament de Figueres, el procés de rehabilitació i adequació del Patronat de la
Catequística com a sala teatral de format mitjà, tant dels espais escènics com de la
platea.
Aquesta remodelació va acabar-se el desembre de 2011 i va començar la gestió
municipal de la programació, tant professional com amateur.
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Actualment l’espai La Cate és el teatre de format mitjà de la ciutat de Figueres, i es
treballa per a què sigui també un espai de cinema no comercial, adaptant-lo a les
projeccions digitals.
La sala és plenament accessible, sense barreres arquitectòniques.
Característiques tècniques:
• Aforament: 288 persones
• Escenari: 6 x 9 metres, més laterals
• Disposa de barres contrapesades i motoritzades.
Auditori de Caputxins
L'antic convent dels Caputxins és un edifici catalogat amb la fitxa número 11 pel Pla
Especial de Protecció del Catàleg d'edificis de Figueres ( aprovat definitivament per la
Comissió d'Urbanisme de Girona de 10 de maig de 1989 ). L’antiga capella del convent
s’ha restaurat per tal de destinar-la a úsos culturals, especialment auditori per a
concerts i activitats culturals de mig format. S’utilitza com a auditori des de la primavera
de 2015, i amb la grada installada, des del febrer de 2016.
Ubicació:
carrer Rec Arnau
Característiques tècniques:
Aforament: 205 espectadors
Campana acústica a l’escenari, tractament acústic a tota la sala.
Caixa escènica: 9’65 x 6’78 metres.
Piano de mitja cua (Yamaha)
Disposa d’equips d’illuminació, projecció i sonorització.

XIFRES D’UTILITZACIÓ DELS ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS. ANY 2017
Només s’han comptabilitzat les activitats obertes al públic. Els assaigs, muntatges o
utilitzacions sense públic no estan a l’estadística.
El Jardí

La Cate

Caputxins

Gener

7

11

5

23

Febrer

9

14

4

27

Març

9

21

14

44

Abril

14

13

11

38

21

Exterior

Total

Maig

19

18

8

Juny

17

11

8

Juliol

7

5

5

9

26

1

3

5

9

Agost

4

49
36

Setembre

3

8

2

13

Octubre

5

12

10

27

Novembre

12

21

9

42

Desembre

5

15

8

28

Total

107

150

87

18

362

DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest document, que consta de 22 folis essent per
una sola cara, segellats i signats per mi, ha estat aprovat per acord de la Junta de
Govern Local en data d’avui. En dono fe.
Figueres,
La Secretària
Cristina Pou Molinet
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