
 

 

ACTA 2. Reunió del tribunal qualificador per a la valoració dels projectes presentats pels 

candidats admesos en la reunió del dia 3 de setembre. 

 

Es reuneixen al Museu diocesà i Comarcal de Solsona, el dia 21 de setembre, a les 12 del migdia, 

data que s’havia fixat en la reunió del passat dia 3, els membres del tribunal qualificador: 

 

President:  Sr. Lluís Prat, director del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona 

 

Vocals:  Sr. Jordi Abella, director de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu 

Sra. Magda Gassó, cap del servei de Museus i Protecció de Béns Mobles del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

Sr. Josep Giralt, director del Museu de Lleida (absent degut a la  convocatòria, no 

prevista encara el dia 3 de setembre, del Consorci del Museu que dirigeix. Ha fet 

arribar, però, les seves valoracions al president del tribunal). 

Sr. Josep M. Riba, director del Museu Episcopal de Vic. 

 

En absència del secretari de la passada reunió, per acord de tots els membres, és el president qui 

actua de secretari. 

 

El tribunal procedeix a la valoració dels currículums de les dues persones admeses en la reunió 

del passat dia 3 de setembre. La valoració es fa sobre els punts següents, d’acord amb la base 

sisena de la convocatòria: 

 

        Persones admeses 77787949V 77740768D 

Experiència professional 

en tasques similars              

(5) 

2,5 4 



 

 

Titulacions relacionades 

amb el lloc de treball          

(4) 

3 1 

Publicacions i docència, 

ponències o 

comunicacions (1) 

1 1 

Cursos, jornades, simposis 

i seminaris de 

formació...(2) 

2 2 

Idiomes altres que el 

català                                         

(3) 

0,5 0,5 

Projecte                                                    

(màxim de 10)                                                                 

4      8 

        Total  13 16,5 

 

El resultat d’aquesta valoració serà presentat a la propera reunió del Patronat del Museu que és 

qui ha de prendre la decisió definitiva (base vuitena). 

 

El president dona per finalitzada la reunió a les 13,15 hores. I perquè així consti, el President 

redacta l’Acta i la sotmet a la signatura dels membres presents. 

 

Solsona, 21 de setembre de 2020. 

 

 


