
Es fan públiques les bases de la convocatòria per a proveir el càrrec de gerència de la Fundació. Amb
aquesta publicació s’inicia el termini de quinze dies per a la presentació de sol·licituds de totes les
persones aspirants a la plaça. Sagunt, 30 d’abril de 2018.
 
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR EL CÀRREC DE GERENT DE LA FUNDACIÓ DE
LA COMUNITAT VALENCIANA DE PATRIMONI INDUSTRIAL DE SAGUNT
 
 

1. INTRODUCCIÓ
 
D’acord amb l’article 6 dels seus Estatuts, la Fundació té per objecte estudiar, difondre i omplir de
contingut els coneixements, records, sons, objectes materials, les imatges i qualsevol altre element que
configurà i organitzà les activitats d’origen siderúrgic que han tingut lloc a Sagunt al segle XX, així com
fomentar la protecció, conservació i projecció social del Patrimoni Industrial a la Comunitat Valenciana.
 
També és objecte de la Fundació la creació d’un museu i de l’arxiu relacionat amb l’Alt Forn número 2 i
amb el Magatzem d’Efectes i Recanvis per a exhibir els fons que servisquen, a banda de conservar i
transmetre una cultura al voltant del mineral de ferro, el carbó i l’acer, per retre homenatge i conservar el
testimoniatge constant a aquells milers de treballadors, administratius, tècnics i directius, que des de les
seues àrees específiques van contribuir al funcionament d’una gran instal·lació industrial que
determinava els ritmes vitals i la mateixa existència del nucli de població de Sagunt.
 
Són potencials beneficiaris de la Fundació totes aquelles persones i institucions vinculades a la història
econòmica, industrial i cultural de Sagunt.
 
 

2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
 
Provisió per sistema de lliure designació del lloc de treball de gerent de la Fundació de la Comunitat
Valenciana de Patrimoni Industrial del Port de Sagunt.
 

3. FUNCIONS DE LA GERÈNCIA DE LA FUNDACIÓ DEL PATRIMONI INDUSTRIAL
 
De conformitat amb el que disposen els Estatuts de la Fundació i l’organigrama aprovat pel Patronat,
correspon al/a la gerent:
 
D’acord amb l’article 18 dels Estatuts. La Gerència i/o Direcció.

A efectes enumeratius, correspon a la Gerència i/o Direcció portar la direcció, la gestió i l’administració
de la Fundació. Serà també competent per a proposar al Patronat la fórmula per al nomenament del
personal tècnic, facultatiu, administratiu, auxiliar o subaltern que calga per a desenvolupar millor les
finalitats fundacionals. Aquests nomenaments seran pel termini que es considere més oportú en cada
cas, i es fixaran els sous i emoluments que hagen de percebre. En qualsevol cas, s’hauran de respectar
els criteris de selecció de personal de capacitat, mèrit i igualtat.

També serà funció de la Gerència i/o Direcció la presentació al Patronat per a ser aprovats el programa i
la memòria anual de les activitats de la Fundació, que garantiran un nivell científic i un contingut
pedagògic adequats, sense oposició als criteris que tinga establerts respecte d’aquesta matèria la
Generalitat Valenciana.

Portar la comptabilitat oficial de la Fundació i preparar la documentació econòmica necessària per a
cada exercici, especialment els projectes de pressupostos i les liquidacions corresponents, així com
lliurar, amb el vistiplau del Patronat, les certificacions dels llibres, dels documents i d’altres antecedents
comptables que es troben sota la seua custòdia.

Dur al dia l’inventari de béns.

 
4. REQUISITS DE LES PERSONES CANDIDATES

 
Les persones candidates hauran d’acreditar el compliment dels següents requisits:
 

1. Estudis universitaris de grau superior.



 
2. Experiència professional en la gestió d’entitats culturals i associatives.

 
3.    Acreditar el coneixement de les llengües valenciana i castellana.
 
4.    Disposar de la nacionalitat espanyola o d’un país membre de la UE. En la resta de
casos, el nomenament quedarà condicionat a l’obtenció de la residència legal a
l’Estat espanyol.
 
Els requisits de participació que preveuen les bases s’han de tindre en la data que
finalitze el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta convocatòria.

 
5. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

 
Correspon al Patronat valorar els/les aspirants.
 

Art. 18. La Gerència i/o Direcció

El Gerència i/o Direcció de la Fundació és nomenada per la Presidència una vegada escoltat el
Patronat.

La Comissió de Valoració podrà comptar amb l’assessorament extern d’empresa o de personal
professional expert en processos de selecció.
 
 
 

6. CRITERIS DE VALORACIÓ
 

a. L’experiència i els coneixements relatius a les funcions bàsiques del lloc de
       treball de gerent de la Fundació de Patrimoni Industrial.
b. Amplis coneixements de la història del passat industrial i del moviment obrer a Sagunt, i

del patrimoni industrial en general.
c. La formació en matèries relacionades amb l’àmbit cultural i la funció gerencial.
d. L’aptitud en la gestió dels recursos associatius i participatius.
e. Es valorarà el coneixement d’altres idiomes.

 
Aquests criteris es valoraran a partir de la confrontació amb el perfil competencial que
presenten els aspirants. Es valorarà de forma especial:
 

- La visió estratègica, la capacitat de planificació, la determinació i adopció de decisions.
- La capacitat de comunicació i negociació.
- La capacitat de representar la Fundació en la més àmplia varietat d’àmbits i de
construir i desenvolupar xarxes de relacions tant internes com externes.
- L’orientació a resultats, a l’usuari i a la innovació en captació de noves formes de
finançament, en especial patrocinis.
- Flexibilitat.
- Innovació.
- Compromís amb la Fundació del Patrimoni Industrial.

 
7. PROCEDIMENT

 
a) Presentació de sol·licituds:
Les persones que desitgen participar en aquesta convocatòria hauran de presentar la seua sol·licitud a
fcvgerent@gmail.com
 
b) Documentació:
Els/les aspirants han de manifestar en la sol·licitud que tenen els requisits esmentats en el punt 4
d’aquestes bases (que s’hauran d’acreditar formalment en el cas que la Comissió de Valoració propose
el seu nomenament) i hauran d’aportar un curriculum vitae en què esmenten la formació, l’experiència



professional i aquells altres elements que considere l’aspirant relacionats amb els criteris de valoració
establerts en la base 6.
c) Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es reunirà la Comissió de Valoració, que podrà
acordar la realització d’entrevistes personals dels/de les aspirants que considere, així com la realització
de proves psicotècniques i d’aptitud que creguen convenients.
d) Proposta de nomenament:
La Comissió de Valoració elevarà a la Presidència de la Fundació una proposta de nomenament de
gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial del Port de Sagunt, moment
en el qual l’aspirant proposat/ada haurà d’acreditar el compliment dels requisits esmentats.
 
El nomenament correspon a la Presidència de la Fundació, que sotmetrà el seu acord a la ratificació del
Patronat en la primera sessió que tinga lloc.
 

8. RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS
 
El desenvolupament del càrrec de gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni
Industrial del Port de Sagunt és incompatible amb qualsevol altra activitat que puga restar dedicació o
efectivitat en el compliment de les seues funcions, o que puga entrar en conflicte amb els interessos de
l’entitat. Així i tot, la persona seleccionada podrà dur a terme activitats de caràcter docent o
d’assessorament, particularment si amb aquestes contribueix al prestigi i a la millora del funcionament
de la Fundació.
 

9. HONORARIS
 
La remuneració del càrrec de gerent de la Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial
del Port de Sagunt serà de 38.000 euros bruts anuals. La durada del contracte serà de dos anys,
prorrogables a dos més.
 
Sagunt, 30 d’abril de 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta convocatòria està subjecta al compliment del document de «BUENAS PRÁCTICAS EN
MUSEOS Y CENTROS DE ARTE» aprovat pel Ministerio de Educación Cultura y Deporte publicat
l’any 2006 a: http://www.mcu.es/museos/docs/museosbuenaspracticas.pdf


