BASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL DIRECTOR/A DE LA FARINERA CENTRE D’ARTS
VISUALS DE VIC
1. Objecte de la convocatòria
Aquesta convocatòria té per objecte la promoció del personal contractat per la Fundació
Educació i Art (Feduart) que exercirà el càrrec de director/a de La Farinera , Centre d’Arts
Visuals de Vic (FCAVV) i serà membre del Comitè de Direcció Feduart.
La FCAVV és un servei municipal de l’Ajuntament de Vic, gestionat per Feduart, amb tres
línies de treball: Escola Municipal de Dibuix, per les activitats formatives, Centre
d’Activitats en Imatge i Patrimoni, per les activitats de gestió de projectes culturals i de
l’Espai Polivalent “Del Dibuix a l’art digital”, per activitats al servei de les escoles.

2. Justificació del procés
2.1.El procés de selecció dels candidats a director/a entre el personal docent de la
FCAVV/Feduart s’estableix mitjançant concurs de mèrits que s’ha de regir pels principis
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
El procés de selecció ha de valorar de manera objectiva els mèrits relacionats amb la
competència professional, la idoneïtat i l’experiència dels aspirants en l’àmbit de la
gestió i la docència i la seva capacitat de lideratge.
2.2.El procés de selecció i contractació de la Fundació Educació i Art preveu la
participació del Comitè de Direcció com òrgan executiu del Patronat de la Fundació
segons l’article 10 del estatuts de Feduart, i la seva aprovació final pel Patronat.
2.3.El procés de selecció de la Direcció de La Farinera, Centre d’Arts Visuals de Vic
s’efectua i està dirigit a la promoció interna dels treballadors de la fundació, i a partir
de la descripció de les funcions del càrrec de direcció de la FCAVV.

2.4.Serà aquest mateix Comitè de Direcció qui proposarà al Patronat el nomenament
del càrrec de director/a de la Fundació Educació i Art que sorgeixi d’aquest procés de
selecció.
3. Funcions de la direcció
Les funcions de la direcció estan recollides a l’article 3 de de la Normativa Direcció
FCAVV . Correspon al director/a:
1. Formar part del Comitè de Direcció de la Fundació Educació i Art (Feduart).
2. Dirigir els tres àmbits que conformen la FCAVV: Escola Municipal de Dibuix,
Centre d’Activitats en Imatge i Patrimoni i Espai Polivalent “Del dibuix a l’art
digital”.
3. Responsable del centre en els següents aspectes:
3.1 Portar la gestió i administració del la FCAVV.
3.2 Vetllar pel compliment de les lleis i les normes vigents, i per la seva correcta
aplicació al centre.
3.3 Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d’acord amb les disposicions
vigents, les indicacions del Comitè de Direcció Feduart i directrius del
Patronat de Feduart.
3.4 Dissenyar el projecte estratègic i/o pla d’acció, i projecte educatiu de la
FCAVV
3.5 Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del projecte educatiu, la
programació general del centre conjuntament amb els òrgans de gestió de la
FCAVV, i vetllar per la seva aplicació en el centre.
3.6 Convocar i presidir els actes acadèmics del centre i les reunions dels òrgans
de gestió de la FCAVV.
3.7 Signar els documents oficials i contractuals del centre dins de l’àmbit de les
competències i facultats que tingui atorgades, i seguint els tràmits que
legalment corresponguin segons la normativa de contractació.

3.8 Decidir l’organigrama de la FCAVV mitjançant grups de gestió i llurs
coordinadors.
3.9 Assignar el professorat i professionals de les diferents activitats del centre
d’acord amb els coordinadors dels grups de gestió.
3.10 Gestionar els aspectes de personal del centre donant compliment a la
normativa laboral, de prevenció de riscos i de seguretat social.
3.11 Vetllar pel compliment dels drets i deures dels alumnes i per l’harmonia
de les relacions interpersonals.
3.12

Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat

educativa i professional i facilitar-los la informació sobre la vida del centre i
les activitats pròpies en el marc de la normativa vigent.
3.13

Elaborar, conjuntament amb els coordinadors dels grups de gestió, la

memòria anual d’activitats del centre i trametre-la als organismes
corresponents.
3.14

Altres funcions que per disposicions del Comitè de Direcció siguin

atribuïdes al director de la FCAVV.
4. Condicions contractuals
4.1 La dedicació mínima del director/a ha de ser del 50% jornada, per les seves tasques
docents i de gestió d’activitats.
4.2 El complement anual de Direcció serà de 5.884,46 € anuals a jornada completa; es
tracta d’un complement funcional vinculat a la realització de les tasques objecte del
contracte i, per tant, de caràcter no consolidable.

5. Termini del mandat i sistema de renovació
El termini del mandat serà d’un any prorrogable anualment fins un màxim de vuit anys
a partir del nomenament.

Un cop vençut aquest termini, si la persona afectada vol continuar optant a la direcció
del centre, ha de participar en el concurs de mèrits de selecció que s’haurà de convocar
6. Requisits de les persones aspirants
Els candidats/es haurà de ser personal contractat per Feduart i acomplir amb una
trajectòria de com a mínim dos anys de contracte en la fundació.
Al mateix temps els candidats/es hauran de certificar tenir les capacitats professionals
necessàries per donar compliment a les funcions de la Direcció de la FCAVV relacionades
en l’apartat 3, i que s’avaluaran en aquest procés de selecció.
Tots els requisits s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds
i mantenir-se vigents en el moment del nomenament.

7. Descripció del projecte de direcció
Anualment, el Director efectuarà un Informe del desenvolupament del projecte de
direcció i assoliment dels objectius establerts pel curs en qüestió, així com una proposta
de les directrius i objectius del proper curs. Aquests documents els sotmetrà al Comitè
de Direcció i al Patronat.
En relació a la present convocatòria, el candidat/a presentarà una versió abreujada del
projecte de direcció que inclogui una exposició sintetitzada de les principals línies
d’actuació sense necessitat de concretar-ne la planificació temporal ni desenvolupar-ne
el sistema d’indicadors.

8. Sol·licituds i documentació
Les persones interessades a participar en aquest procés de selecció hauran de presentar
la documentació següent:
a) Currículum Vitae

b) Presentació de la candidatura que inclogui la proposta de direcció de la FCAVV a
través del projecte de direcció.
c) Projecte de direcció en el que s’exposin de forma sintètica de les principals línies
d’actuació que regiran la direcció acadèmica i d’administració de la FCAVV.
La documentació s’ha de presentar en un sobre tancat a la secretaria de La Farinera,
Centre d’Arts Visuals de Vic indicant en el sobre “Convocatòria Direcció FCAVVFeduart”.

9. Calendari
Presentació de candidatures
La data màxima per presentar les candidatures és 20 de gener de 2020 a les 19h.
Esmenes
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es procedirà a revisar-les
i es fixarà un termini de tres dies laborables (fins el divendres 24 de gener de 2020 a
les 18h) per esmenar les deficiències o mancances que s’hi hagin observat en relació als
requisits establerts. Els candidats que no aportin la documentació requerida quedaran
exclosos del procés de selecció.
Valoració de les candidatures i entrevistes
Finalitzada l’admissió dels candidats, la Comissió examinarà les seves candidatures en
base els criteris de valoració que s’indiquen en el punt següent, prenent en consideració
la documentació presentada.
En un segon termini, que es podrà allargar fins el divendres 10 de febrer de 2020, la
comissió de selecció farà una entrevista als candidats. La persona aspirant haurà de fer
l’exposició del projecte de direcció presentant en un temps màxim d’una hora. Els
membres de la comissió podran formular preguntes referides al contingut del projecte
de direcció i relacionades amb el currículum i les competències del candidat.
Nomenament i anunci públic

Finalment, la direcció general elevarà una proposta motivada de nomenament al
Patronat, el qual decidirà sobre l’elecció del nou director/a. El resultat es farà públic el
20 de febrer de 2020. La informació es penjarà al web i a la cartellera de recepció. El
nomenament efectiu del nou director/a es farà efectiu a partir de l’1 de juliol de 2020.
Ocasionalment i criteri de Feduart, durant el període de l’1 de març fins al 30 de juny la
persona seleccionada podrà actuar de suport a la direcció sortint, que finalitza la seva
etapa directiva el 30 de juny de 2020.
10. Òrgan de selecció
La valoració dels mèrits i del projecte de direcció la realitzarà una comissió formada per:
-Un representant de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vic
-Un representant de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vic
-El director d’un centre relacionat amb les Arts Visuals
-Les persones que formen part del Comitè de Direcció de la Fundació Educació i Art

11. Puntuacions i criteris de valoració
El procés de selecció consta de tres fases, cadascuna de les quals és eliminatòria.
S’estableix el següent règim de puntuacions:
Currículum fins a 6 punts (mínim 3 punts per passar a la següent fase)
Projecte de direcció fins a 8 punts (mínim 4 punts per passar a la següent fase)
Realització d’un test de competències i entrevista fins a 10 punts (mínim 5 punts per
completar el procés de selecció).
La comissió de selecció valorarà les candidatures prenent en consideració els següents
criteris:
1.- Formació i experiència administrativa i gerència en activitats formatives i culturals.
2.- Formació i experiència en la formació i programació d’assignatures.

3.- Formació i experiència en l’àmbit de gestió de projectes.
4.- Activitat de recerca i innovació en les arts visuals.
5.- Competències del lloc de treball: direcció de persones, treball en equip, lideratge,
planificació i organització, iniciativa, negociació, capacitat d’anàlisi, presa de decisions,
identificació amb la institució, estabilitat emocional i comunicació.
6.- Valoració del projecte de direcció en aquests termes com a mínim:
•

Relació del projecte amb el marc estratègic de la FCAVV /Feduart

•

Tractament dels eixos fonamentals del projecte educatiu FCAVV/Feduart

•

Desenvolupament del valor social i educatiu

de les arts visuals i de les

tecnologies multimèdia
•

Creativitat, recerca i eficiència en tots els àmbits d’actuació.

•

Projecció de l’àmbit pedagògic i curricular.

•

Racionalització de l’àmbit organitzatiu.

•

Sistemàtica de l’avaluació i millora contínua.
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