
 

 

 

 

 
 
CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE DIRECCIÓ 
DE L’ARTS SANTA MÒNICA  
  
 
I . CONTEXTUALITZACIÓ  
 
 
1. L’Arts Santa Mònica 
 
L’Art Santa Mònica és un equipament del Departament de Cultura on l’exhibició i la 
producció plàstica i visual han estat en general pràctiques preeminents.  L’equipament 
té una llarga trajectòria: s’obre al públic el 1988 com a centre d’art.  
 
Atenent la manca d’infraestructures artístiques a la ciutat de Barcelona i per extensió a 
Catalunya, el Departament de Cultura va elaborar, per al Centre d’Arts Santa Mònica 
(CASM), un programa d’exposicions que compaginava la presència d’artistes de renom 
internacional amb la revisió de diferents èpoques de l’art català. Un cop el MACBA en 
funcionament, amb participació de la Generalitat en el consorci, el Centre d’Art Santa 
Mònica, del 1995 al 2002, va passar a cobrir buits sobre l’art català amb un nou objectiu: 
la revisió de trajectòries i de col·lectius d’artistes nascuts/des durant la segona, la tercera 
i la quarta dècada del segle XX per tal de revisar la seva trajectòria i reinterpretar la seva 
aportació al panorama de l’art contemporani català. El 2003, l’Arts Santa Mònica es va 
transformar en centre de producció artística contemporània. Se’n van millorar les 
instal·lacions i els nous programes combinaven creació i recerca. Entre el 2009 i el 2013, 
es va desenvolupar una etapa en la que el centre es va redefinir conceptualment, va 
adoptar el nom d’Arts Santa Mònica i es va iniciar una programació atenent la 
confluència i l’encreuament de diverses disciplines de la creació artística contemporània 
amb la ciència, el pensament i la comunicació. Finalment, el 2013 es va iniciar un nou 
rumb per a l’Arts Santa Mònica com a Centre de la Creativitat amb l’establiment de noves 
línies d’acció i actuació per impulsar un espai institucional amb uns programes específics 
amb l’objectiu d’articular, cohesionar i vertebrar el sector de la creació.  
 
El Departament de Cultura segueix defensant la creativitat com a punt de partida de la 
cadena de valor de qualsevol projecte cultural. El talent creatiu a Catalunya ha 
manifestat i manifesta un gran nivell en totes les disciplines artístiques. La generació i 
promoció d’oportunitats de col·laboració i treball conjunt entre creadors i creadores, els 
i les professionals especialistes en qüestions teòriques, equipaments, empreses, 
mercats, plataformes de difusió i públics de diferents escales i sectors, poden afavorir 
que els creadors i les creadores trobin l’entorn necessari on desenvolupar les seves 
capacitats expressives. És en aquest marc on l’Arts Santa Mònica pot esdevenir un 
espai pluridisciplinari que aposti per la qualitat, la innovació, el risc i la reflexió i pugui 
actuar com a punt de trobada del talent creatiu. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
En virtut del Decret de Reestructuració del Departament de Cultura (Decret 164/2019, 
de 16 de juliol), l’Institut Català de les Empreses Culturals assumeix les funcions de 
gestió i producció d’activitats culturals a l’espai Arts Santa Mònica, mentre que, en 
l’exercici de les seves funcions, la Direcció general de Creació, Acció Territorial i 
Biblioteques estableix les línies estratègiques de l’activitat que s’hi ha de dur a terme. 
 
 
2. Model 
 
El centre s’enfoca com un servei públic adreçat a les pràctiques artístiques 
contemporànies que, mitjançant una programació que respongui a criteris de qualitat i 
de suport a la creació, generi complicitat i col·laboracions amb tots els actors que en són 
subjectes: creadors i creadores, institucions públiques, entitats privades, centres de 
formació i teixit empresarial.  
 
L’ASM es planteja, doncs, com un equipament cultural que, des de les arts visuals 
contemporànies, estigui obert al diàleg amb les altres disciplines artístiques i pugui ser 
una plataforma de producció, projecció i difusió de la creació de Catalunya i una finestra 
oberta a altres contextos nacionals i internacionals. 
 
 
3. Línies estratègiques 
 
►Cultura per innovar 

El nou projecte vol ser una proposta diferencial en l’àmbit dels espais culturals. L’ASM 
ha de donar resposta a les necessitats de recerca, creació, producció i exhibició i ha de 
poder atendre i col·laborar amb els diversos agents de la cadena de valor de les arts 
visuals. 
 
►Col·laboració interinstitucional 
 
ASM ha d’esdevenir un marc obert de col·laboració amb institucions i entitats de diversa 
naturalesa: universitats, centres de formació d’altres nivells, instituts de recerca, centres 
de creació, producció i difusió artística, científica, empresarial i comunicativa. Ha de 
promoure la participació i la integració de diversos agents públics i privats en el projecte. 
 
►Diversitat de serveis per a diversitat d’usuaris 

El centre no s’adreça a un públic específic, sinó a la societat en general. Ha de promoure 
activitats pròpies, en col·laboració i d’acollida de perfil molt divers: exposicions, tallers, 
presentacions, conferències, programes pedagògics, etc.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
►Ciutadania protagonista 
 
L’ASM ha de tenir com a objectiu la creació de nous públics i la divulgació del 
coneixement com a eina de cohesió social tot propiciant la proximitat, el diàleg i la 
vinculació entre els creadors i les creadores i la societat civil, des del context on està 
situat fins a les audiències més internacionals.  
 
►Creativitat com a motor cultural i empresarial  

L’ASM ha de promoure el potencial creatiu també en els àmbits de l’emprenedoria, 
l’activitat econòmica i la generació de coneixement.  
 
►La col·laboració entre equips com a mecanisme d’internacionalització   
 
L’ASM ha de promoure una estratègia que fomenti un diàleg proper i continu amb els 
diferents agents del sector, de dins i de fora de Catalunya, així com el treball en xarxa a 
nivell internacional. 
 
 
4. Objectius operatius 
 
1. Desenvolupar els mecanismes de suport a la creació en les pràctiques artístiques 

contemporànies: optimitzar-ne l’estructura i generar un treball en xarxa que 
racionalitzi els recursos i en potenciï les activitats.  

 
2. Donar a conèixer la creació contemporània que es desenvolupa a tot el territori de 

Catalunya, esdevenint un punt de trobada de creadors i creadores, empresa i 
equipaments públics i privats. 

 
3. Contribuir a la circulació i difusió de les produccions artístiques a escala nacional, 

estatal i internacional. Especialment fomentar circuits territorials a tots nivells, amb 
l’objectiu d’establir sinergies, sumar complicitats i afavorir la cooperació entre els 
equips.  

 
4. Facilitar connexions i crear marcs de trobada entre creació, investigació, promoció, 

equipaments i empreses culturals. 
 
5. Afavorir la col·laboració interinstitucional: universitats, centres de formació d’altres 

nivells, instituts de recerca, centres de creació, de producció i difusió, empreses i 
mitjans de comunicació. 

 
6. Apostar per la innovació, el risc i la reflexió, amb atenció a la cultura digital, i posar 

les condicions necessàries perquè l’ASM sigui punt de trobada del talent creatiu. 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
5. Els espais 
 
A banda dels espais destinats a administració i serveis, l’antic convent de Santa Mònica 
disposa de més de 1.800m2 distribuïts a la planta baixa, primer pis i segon pis per acollir 
exposicions i activitats de diversa naturalesa.  
 
 
6. Marc econòmic financer i recursos humans  
 
L’any 2021 l’Arts Santa Mònica disposarà d’un pressupost aproximat d’1.200.000€ per 
a les seves activitats.  
 
La dotació de personal de l’Arts Santa Mònica per a 2020 és de 9 llocs de treball.  
 
 
II. BASES 
 
 
1. Objecte de la convocatòria 
 
És objecte de la present convocatòria la contractació professional de la persona titular 
de la direcció per realitzar la proposta de planificació operativa i de programació de l’Arts 
Santa Mònica dels propers quatre anys, prorrogables a quatre més, i dirigir-ne 
l’execució. 
 
 
2. Funcions de la Direcció 
 
Missió:  
 
La Direcció de l’Arts Santa Mònica és la responsable de la planificació, organització i 
supervisió de les estratègies que garanteixin que l’activitat desenvolupada compleixi 
amb els objectius establerts d’acord amb la normativa vigent aplicable. 
 
Responsabilitats: 
a. Elaborar la proposta detallada de la programació de l’Arts Santa Mònica i del projecte 

de gestió artística, d’acord amb les línies estratègiques i els objectius operatius 

relacionats anteriorment. 

b. Coordinar l’execució de la programació i fer el seguiment de totes les actuacions 

programades. 

c. Liderar l’equip per aconseguir els objectius marcats.  

d. Elaborar la proposta d’avantprojecte de pressupost; fer-ne el seguiment i vetllar pel 

compliment posterior de manera coordinada amb la unitat de gestió econòmica. 

 
 



 

 

 

 

 
 
e. Col·laborar amb els/les directors/es de les àrees sectorials i transversals de l’ICEC, 

així com amb el/la cap de l’Àrea de Difusió i Cooperació Artística de la Direcció 

General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques i les unitats que en depenen, en 

totes aquelles qüestions que puguin ser d’interès mutu per al millor 

desenvolupament de l’activitat de l’Arts Santa Mònica. 

f. Exercir la representació ordinària de l’Arts Santa Mònica. 

g. Impulsar acords de cooperació i col·laboració amb altres equipaments artístics i 

institucions afins tant de Catalunya i la resta de l’estat com a nivell internacional. 

h. Fer propostes de millora. 

 
 
3. Règim de contractació i incompatibilitats 
 
La persona designada per ocupar la plaça que es convoca subscriurà un contracte d’alta 
direcció amb dedicació exclusiva, que contemplarà una durada màxima de quatre anys, 
amb la possibilitat de la seva renovació com a màxim per un altre període de la mateixa 
durada.  
 
El contracte es regirà, en tot allò que no estigui previst en el mateix, pel Reial Decret 
1382/1985, d’1 d’agost, que regula la relació laboral de caràcter especial del personal 
d’alta direcció i la resta de normativa que resulti d’aplicació sobre determinats aspectes 
de la contractació laboral a la Generalitat de Catalunya. 
 
La retribució bruta anual serà de 60.000,00 euros.  
 
El lloc de Direcció de l’Arts Santa Mònica està sotmès al règim establert a la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
4. Requisits i mèrits dels/de les candidats/candidates 
 
Les persones candidates a la Direcció de l’Arts Santa Mònica hauran de: 
 
a. Acreditar formació i coneixements suficients (titulacions, experiència professional, 

publicacions...) que garanteixin que l’Arts Santa Mònica serà un referent en el seu 

àmbit d’actuació i desenvoluparà una línia d’exposicions i activitats d’excel·lència. 

b. Acreditar el coneixement de nivell suficient (C1) del català i del castellà que permetin 

la comprensió i l’ús de totes dues llengües en l’exercici de les seves funcions. 

L’acreditació d’aquests coneixements es pot fer a través de certificats oficials, en el 

cas del català, dels certificats expedits per la Direcció General de Política Lingüística 

o equivalents, o d’una prova específica, que caldrà superar en el moment de la 

selecció o en el termini màxim d’un any. 



 

 

 

 

 
 
c. Ser espanyol/a o nacional d’un país membre de la Unió Europea. En el cas de 

nacionals de països no membres de la Unió Europea, el nomenament quedarà 

condicionat a l’obtenció de la residència legal a Espanya. 

d. Tenir coneixement d’anglès a nivell B2.  

e. Acreditar una trajectòria i experiència significatives de direcció i/o programació 

d’equipaments o projectes culturals similars. 

f. Ateses les línies programàtiques especificades i el caràcter pluridisciplinari que es 

preveu per a l’Arts Santa Mònica, es valoraran coneixements específics en els 

diversos àmbits de la cultura, especialment en les arts visuals contemporànies, així 

com dels sectors professionals que els són propis, sobretot a Catalunya però també 

fora.  

g. Les persones aspirants han de poder demostrar les competències en lideratge 

d’equips, orientació a resultats i presa de decisions i capacitat de comunicació, 

negociació i resolució de conflictes. 

h. Les persones aspirants han de poder demostrar les competències per construir i 

desenvolupar xarxes de relacions tant internes com externes. 

 
 
5. Presentació de candidatures 
 
En la primera fase, les persones interessades han de presentar el seu currículum vitae 
i tota la documentació acreditativa dels mèrits exposats, així com una explicació 
personal sobre l’interès i la motivació per al lloc de treball. 
  
En la segona fase, els/les aspirants pre-seleccionats/des tindran un termini de vint dies 
naturals per presentar un informe/memòria d’una extensió màxima de deu pàgines que 
perfili les línies generals del projecte de l’Arts Santa Mònica per als propers quatre anys 
d’acord amb les línies estratègiques i els objectius operatius exposats anteriorment. 
Aquest informe haurà d’incloure una explicació esquemàtica de la proposta de 
programació artística segons les línies que es vulguin desenvolupar i haurà de 
determinar el percentatge pressupostari que es preveu destinar a cadascuna de les 
activitats proposades en el projecte.  
  
A més, hauran de presentar una breu (màxim cinc pàgines) anàlisi de l’escena i el 
context de Catalunya en els quals ha d’incidir l’activitat de l’equipament. 
 
Aquesta documentació es podrà presentar en català, castellà o anglès. 
  
Presentació de les candidatures: s’han d’inscriure al formulari que trobaran al web de 
l’ICEC, apartat “Treballa amb nosaltres” (http://icec.gencat.cat/ca/sobre_icec/treballa/), 
adjuntant tots els documents i arxius que considerin. 
 
El termini de presentació finalitza el 16 de novembre de 2020 
 

http://icec.gencat.cat/ca/sobre_icec/treballa/


 

 

 

 

 
 
La incorporació serà immediata a la resolució del concurs i als terminis mínims 
necessaris per a la tramitació del contracte. 
 
 
6. Procés de selecció 
 
a. Comissió de valoració. Les sol·licituds presentades que compleixin els requisits 

establerts seran analitzades per una comissió de valoració formada per nou 

persones expertes en el context en el que ha d’incidir l’Arts Santa Mònica, quatre de 

les quals seran de l’àmbit del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

i les altres cinc seran persones de reconeguda trajectòria en el sector. Aquesta 

Comissió va ser nomenada pel Consell d’administració de l’Institut Català de les 

Empreses Culturals el passat 30 d’octubre. La Comissió estarà formada per: 

Persones expertes del sector. 

- Ferran Barenblit. Director del MACBA,  ex-director del Centre d’Art Santa Mònica 

entre el 2003 i el 2008 i ex-director del Centro de Arte Dos de Mayo de la 

Comunidad de Madrid entre el 2008 i el 2015.  

- Aida Boix. Directora de Lo Pati. Centre d’Art Terres de l’Ebre, membre de la Junta 

de l’Associació Catalana de Crítica d’Art (ACCA) i comissària d’exposicions.  

- Joan Fontcuberta. Artista, docent, assagista, crític i promotor d’art especialitzat 

en fotografia i especialista en les noves tecnologies de la imatge. Ha estat 

President de l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya.  

- Àlex Nogueras. Galerista, co-director de la galeria Nogueras – Blanchard, patró 

de la Fundació Antoni Tàpies i President de l’Associació Art Barcelona. 

- Glòria Picazo. Crítica d’art i comissària independent. Ex-directora del Centre 

d’Art La Panera de Lleida del Sistema d’Equipaments d’Arts Visuals de 

Catalunya). 

 

Persones de l’àmbit del Departament de Cultura 

- Rosa Tubau i Llorià, directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques 

- Miquel Curanta i Girona, director de l’Institut Català de les Empreses Culturals 

- Conxita Oliver Cabestany, Cap de l’Àrea de Difusió i Cooperació de la DGCATB 

- Marta Gustà Martorell, directora de l’Àrea de les Arts Visuals de l’ICEC 

 



 

 

 

 

 

 

b. Prèviament a la valoració de la comissió, la Unitat de Recursos Humans de l’ICEC 

analitzarà les candidatures i determinarà aquelles que responguin als requisits 

establerts en aquesta convocatòria per presentar-los a la Comissió. 

c. En la primera fase, la comissió avaluarà els mèrits al·legats i els escrits de motivació, 

i seleccionarà les persones aspirants que passen a la segona fase. Es comunicarà 

a totes les persones interessades si son seleccionades o no per a la segona fase. 

La data prevista per a la segona fase es notificarà a les persones seleccionades, 

com a mínim, vint dies naturals abans de la data en què finalitzi el termini de 

lliurament de les memòries amb les línies generals del projecte de cada aspirant pre-

seleccionat/da. 

d. En la segona fase la comissió analitzarà els informes/memòries dels/de les aspirants 

finalistes, farà les entrevistes i/o proves que consideri pertinents per a la defensa 

oral dels projectes i elevarà una proposta de candidatura al Consell d’administració 

de l’ICEC per al seu nomenament posterior. 

  
 
7. Ampliació d’informació 
 

Les persones interessades poden obtenir més informació dirigint-se a la Unitat de 

Recursos Humans de l’ICEC (rrhh.icec@gencat.cat). 
 
 
8. Confidencialitat 
Totes les persones i institucions públiques implicades en el procés de selecció de 
candidats i candidates es comprometen a garantir la confidencialitat absoluta de totes 
les dades personals i professionals d’aquests, i asseguren que la participació de les 
persones no seleccionades es mantindrà en l’àmbit del coneixement i la valoració de la 
Comissió d’experts. 
 
En compliment de l'article 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, el nom i cognoms de la 
persona seleccionada serà publicat en el web del Portal de transparència de la 
Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que s’exerceixi el dret d'oposició 
informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial 
que justifiqui legalment la seva no publicació. 
 
 
 9. Principi d’igualtat 
Aquesta convocatòria i el procés de selecció que s’hi preveu es regeixen pels principis 
d’igualtat de tracte i d’oportunitats i no discriminació per raó de sexe recollits a la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d’homes i dones, per la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes i pel Reial decret llei 
6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació. 

mailto:rrhh.icec@gencat.cat


 

 

 

 

 
 
 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades    
Identificació del tractament: Selecció i Provisió de llocs de treball  

Responsable del tractament: INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES 

CULTURALS 

Passatge de la Banca 1-3. 08002 Barcelona. Telèfon : 93 316 27 00   

http://icec.gencat.cat/ca/inici/ 

Finalitat del tractament: Gestionar els processos de provisió de llocs de treball i de 

selecció de persones candidates segons els perfils dels llocs oferts pel Departament de 

Cultura. 

Legitimació: Missió  realitzada en interès públic d’acord amb el Títol 5è del Text únic 

dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 

pública, aprovat mitjançant el Decret legislatiu, 1/1997, de 31 d'octubre. 

Consentiment de la persona interessada. 

Destinataris: Les vostres dades no es cedeixen a tercers. 

Drets de les persones: Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, 

oposició al tractament, portabilitat de les dades, retirada del consentiment, presentació de 

reclamació davant l’autoritat de control i sol·licitud de limitació, a través del correu 

electrònic: protecciodades.icec@gencat.cat. Heu d’indicar clarament a la vostra 

sol·licitud quin o quins drets exerciu. 

 
 
 
 
Barcelona, 3 de novembre de 2020. 
 
 
 
 
 
 

http://icec.gencat.cat/ca/inici/
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