
 

 
 
 
Concurs: CI_2009/01 
 
Bases per a la convocatòria d’un concurs internacional per proveir la 
direcció del departament d’exposicions La Virreina Centre de la Imatge de 
l’Institut de Cultura de Barcelona 
 

 
L’Institut de Cultura de Barcelona i La Virreina Centre de la Imatge 
 
L’Institut de Cultura de Barcelona és una entitat pública empresarial local, amb 
personalitat jurídica pròpia, creada per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat 
de promoure i fomentar les activitats culturals de la ciutat, dintre de les quals 
s’inclou la programació de La Virreina Centre de la Imatge del Palau de la Virreina 

(la Rambla, 99, 08002 Barcelona).  
 
La Virreina Centre de la Imatge planteja l’exploració de la imatge com a 
coneixement i també com a estimulació de noves experiències culturals. Té per 
objectiu fonamental trobar una identitat pròpia en la xarxa d’espais de Barcelona, 
tant en les línies de programació com en continguts i formats. El repte consisteix, 
d’una banda, a ampliar el ventall de programació expositiva i, de l’altra, apostar per 
una franja d’especialització innovadora a Barcelona. Es tracta de centrar l’activitat 
del centre en la imatge, abordant-la com a llenguatge i com a suport des de 
diferents àmbits, com la fotografia, la videocreació, el cinema o l’audiovisual, entre 
d’altres. Des d’aquests àmbits, es cercaran relacions amb altres àrees del 
coneixement i la creació, com la literatura, les ciències socials i el pensament, tot 
basant la programació en la transmissió de coneixement i l’experimentació, i, per 
tant, considerant la imatge més enllà dels mers gèneres artístics tradicionals.  
 
La Virreina Centre de la Imatge considera la cultura visual en un sentit ampli, i 
inclou les zones de reflexió i pensament, d’estudi i investigació, que ens ajudin a 
comprendre el món del segle XXI. La importància radica a crear dinàmiques de 
producció i intercanvi. Així mateix, La Virreina Centre de la Imatge té com un dels 
seus objectius la coordinació amb altres centres dedicats a la creació visual. 
 

 
Funcions de la direcció de La Virreina Centre de la Imatge 
 
La direcció artística de La Virreina Centre de la Imatge consisteix a assegurar que 
l’activitat desenvolupada acompleix els objectius  assenyalats, col·laborant amb 
altres centres i organitzacions  locals, nacionals i internacionals. 
 
Responsabilitats 
 
α Definir les línies programàtiques, planificar, fer el seguiment i l’elaboració 

del pressupost. 
 



 

 
 
 
 
α Coordinar les línies expositives que es desenvolupin a La Virreina Centre 

Cultural. 
α Representar institucionalment l’Institut de Cultura en totes aquelles funcions 

que li siguin delegades pels òrgans de govern.  
α Dirigir el departament d’exposicions, assegurant una bona coordinació dels 

projectes i de les persones que hi treballen. 
α Desenvolupar una relació bona i efectiva amb els mitjans de comunicació. 
α Fomentar la recerca i la incorporació de nous públics. 
α Construir i desenvolupar xarxes de treball, de cooperació i de coproducció a 

tots els nivells. 
 
 

Requisits de les persones candidates 
 
Les persones candidates a la direcció del departament La Virreina Centre de la 
Imatge hauran d’acreditar formació i coneixements suficients (titulacions, 
experiència professional, publicacions,...) que garanteixin que La Virreina Centre de 
la Imatge serà un referent nacional i internacional, i desenvoluparà una línia 
d’exposicions i activitats complementàries d’excel·lència. 
 
És requisit el coneixement dels idiomes cooficials a Catalunya així com l’idioma 
anglès. També es valorarà el coneixement d’altres llengües. En el cas que no 
acrediti el coneixement dels idiomes cooficials a Catalunya, la persona candidata 
haurà de comprometre’s a aprendre’ls en un període de sis mesos.  
 
És requisit disposar de nacionalitat espanyola o d’un país membre de la UE. Quan 
no se’n tingui, el nomenament quedarà condicionat a l’obtenció de la residència 
legal a Espanya. 
 
Les persones candidates han de poder demostrar la seva capacitat de comunicació i 
negociació, així com de planificació,  determinació de prioritats, presa de decisions i 
resolució de  conflictes. Es valorarà molt especialment la capacitat de liderar,  
motivar i inspirar equips de treball. D'aquesta manera, es posarà un especial èmfasi 
en la capacitat de col·laboració de la direcció  artística amb persones o equips 
artístics i/o culturals, per tal de  treballar i portar a terme les activitats del Centre.  
Es valorarà també la capacitat de fer una programació diversa, innovadora i que 
tracti de la mateixa manera els diferents camps del coneixement visual. S’avaluarà 
la mirada transversal a la cultura de la imatge i la demostració d’una formació 
àmplia en camps diferents (programació d’exposicions, pensament, literatura, 
pedagogia, comunicació, etc.). 

 
 
 
 



 

 
 
 

Valoració de les candidatures 
 
Sobre la base d’aquestes consideracions els criteris específics de valoració 
s’establiran mitjançant l’avaluació de la memòria presentada, el curriculum vitae i 
en funció de les competències següents: 
 
 - L’orientació i la planificació estratègica 
 - El lideratge directiu 
 - La planificació i l’organització del treball 
 - La creació de xarxes de treball 
 

 
Presentació de candidatures i procés de selecció 
 
Les persones candidates han de presentar el seu curriculum vitae així com aquells 
documents acreditatius dels mèrits exposats, i un informe memòria (màxim 10 
fulls) que reflecteixi les línies generals del projecte per als propers anys.  
 
Aquesta documentació es podrà presentar en català, castellà o anglès i s’ha 
d’adreçar a l’Institut de Cultura de Barcelona, Departament de Recursos Humans 
(la Rambla, 99, 08002 Barcelona – Spain), en un sobre tancat on s’indicarà 
«Convocatòria de Direcció del Departament La Virreina Centre de la Imatge», fins el 
dia 22 de maig. 
 
En cas d’enviar-se la documentació per correu, aquest ha de ser certificat. 
 
Les sol·licituds presentades seran analitzades en una primera fase d’avaluació de 
mèrits per una comissió de persones expertes, nomenades pel Comitè Executiu del 
Consell de la Cultura de Barcelona. 
 
Aquesta mateixa comissió farà, en una segona fase, les entrevistes que cregui 
pertinents, i elevarà una proposta de candidatura a la direcció de l’ICUB per al seu 
nomenament posterior.  
 
 

Règim de contractació i incompatibilitats 
 
La persona candidata designada per ocupar la plaça que es convoca tindrà un 
nomenament de funcionari/ària eventual. Els honoraris estipulats són de 66.000 
euros bruts anuals.  
 
El lloc de director/a del departament d’exposicions La Virreina Centre de la Imatge 
està sotmès al règim d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques. 
 
 



 

 
 
Ampliació d’informació 
 
Les persones interessades poden obtenir més informació accedint a la web 
www.bcn.cat/canalcultura. Així mateix les persones candidates poden sol·licitar més 
informació sobre el funcionament del departament La Virreina Centre de la Imatge 
adreçant una sol·licitud a: rmachf@bcn.cat.  
 
 

Confidencialitat 
 
Es garanteix la confidencialitat de la participació de les persones candidates que 
prenguin part en aquest procés de selecció, així com de qualsevol de les seves 
dades personals o professionals, de manera que exclusivament es farà públic el 
nom de la persona candidata guanyadora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


