
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE CULTURA

RESOLUCIÓ CLT/1864/2018, de 31 de juliol, de nomenament del senyor Lluís Puig i Gordi com a director del
Programa per al desenvolupament de projectes culturals d'àmbit internacional del Departament de Cultura.

Vist l'Acord de Govern de 31 de juliol de 2018, pel qual s'aprova el Programa per al desenvolupament de
projectes culturals d'àmbit internacional;

Atès el que disposa l'article 12 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC
núm. 2509, annex de 3.11.1997);

Vist el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.1.2005);

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

Nomenar el senyor Lluís Puig i Gordi director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals
d'àmbit internacional del Departament de Cultura, amb les obligacions i els drets inherents al càrrec.

Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són les següents:

a) Mantenir la interlocució del Departament de Cultura amb els òrgans de la Generalitat competents en l'àmbit
internacional i amb la resta de departaments i les seves entitats pel que fa al coneixement, al seguiment i a
l'execució de polítiques europees i internacionals que puguin afectar la cultura.

b) Fer el seguiment dels projectes cofinançats per les institucions europees en què participin el Departament i
les entitats adscrites.

c) Promoure l'obtenció de recursos econòmics per a programes internacionals en què participi el Departament,
tant de manera individual com amb socis d'altres països.

d) Fer un seguiment de les polítiques del Consell d'Europa i de la UNESCO, en matèria de cultura, i promoure la
participació del Departament de Cultura en aquests organismes internacionals en l'àmbit de les seves
competències.

e) Dur a terme anàlisis prospectives en l'àmbit internacional sobre l'avaluació de polítiques públiques en l'àmbit
de la cultura.

f) Estudiar comparativament els marcs normatius existents en l'àmbit internacional pel que fa als models de
mecenatge que contribueixin a enfortir els vincles entre els sectors productius i la cultura com a font de
finançament addicional i de creixement econòmic i de centralitat de la política cultural.

g) Analitzar les tendències internacionals en relació amb les estratègies de conscienciació dels joves envers la
cultura com a servei bàsic de la societat.

h) Explorar nous models que situïn la cultura i les arts com a elements clau per ajudar les persones i les
institucions a contribuir a un món més inclusiu, obert i pròsper per aconseguir un canvi positiu en la societat.

Les retribucions d'aquest lloc de treball són de 85.769,10 euros anuals.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un
recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu que correspongui d'acord amb l'article
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14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de
dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació, o, potestativament, un recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes.

 

Barcelona, 31 de juliol de 2018

 

Laura Borràs i Castanyer

Consellera de Cultura

 

(18.213.016)
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