Comunicat de premsa

Convocatòria de beques per fer pràctiques al Departament de Cultura
-

S’hi poden presentar persones físiques amb titulació universitària.
Es convoca un total d’onze beques.
La durada de les beques és d’un màxim de 10 mesos
La remuneració oscil·la entre els 1.000 i els 1.250 euros mensuals.
El període de presentació de sol·licituds és del 20 de febrer al 7 de març de 2019.

El Departament de Cultura convoca tres línies noves de beques per fer pràctiques: una a
l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, una altra a la Direcció de Serveis del Departament de
Cultura i una última a la Direcció General de Cooperació Cultural. Es continuen convocant les 9
línies antigues de beques en diversos àmbits culturals. Totes les beques tenen una dotació
mensual d’entre 1.000 i 1.250 euros i una durada màxima de deu mesos. Properament es
publicarà al DOGC la convocatòria, en què s’hi detallarà la durada, l’import i el nombre de
beques per a cada modalitat.
Les beques a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural consisteixen, en funció de la modalitat
escollida, a fer pràctiques relacionades amb els processos de contractació pública, comptabilitat
pressupostària i financera, comptabilitat de costos, gestió d'espais dels museus i monuments
(facility management) i campanyes de comunicació. En canvi, les persones beneficiàries de les
beques a la Direcció de Serveis del Departament de Cultura donaran suport en tasques de gestió
pública.
Com a novetat d’enguany, el Departament de Cultura convocarà les beques per fer pràctiques a
la Direcció General de Cooperació Cultural en què les persones beneficiàries duran a terme
tasques molt diverses, segons la modalitat escollida: explotació i tractament de dades, gestió de
programes culturals, comunicació i difusió, catalogació documental, entre d’altres.
S'hi poden presentar les persones físiques que disposin de la titulació acadèmica que s'especifica
al punt 2 de les bases específiques. Les persones sol·licitants han de tenir en compte que només
poden optar a una de les beques que convoca l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant
l'any en curs, però poden escollir més d’una modalitat de la beca.
El termini per presentar les sol·licituds és del 20 de febrer al 7 de març de 2019 (ambdós
inclosos). Les sol·licituds de beca es tramiten únicament a través de Tràmits gencat, motiu pel
qual és obligatori signar el formulari de sol·licitud amb signatura electrònica. Al web del
Departament de Cultura hi ha informació detallada sobre com obtenir un certificat digital.
Per a més informació sobre totes les beques del Departament, podeu accedir al web de Tràmits.
Properament es publicarà tota la informació referent a la dotació mensual, nombre de beques
per a cada modalitat, etc.
En cas de dubtes o consultes podeu enviar un correu electrònic a la bústia osic@gencat.cat.

