Contracte menor per a la informació i assessorament dels demandants d’ajuts per
a la projecció exterior de la música, les arts escèniques, les arts visuals i la
literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears
L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), en exercici de les seves finalitats, establertes en
l’article 4. g dels seus Estatuts, duu a terme tot un seguit d’activitats orientades a la
difusió de la cultura relacionada amb les Illes Balears, tant en el conjunt de les Illes
com a l’exterior.
Per tal que la projecció exterior de la cultura relacionada amb les Illes Balears es faci
visible en l’àmbit internacional, s’estan tramitant una sèrie de línies d’ajuts que són
cabdals perquè els sectors culturals de les Illes puguin tenir aquesta presència
internacional.
L’IEB selecciona una empresa o professional per dur a terme les tasques pròpies de
recepció, atenció i tramitació de les sol·licituds d’ajuts a la projecció exterior de
música, arts escèniques, arts visuals i literatura, pensament, còmic i il·lustració amb
una disponibilitat total durant el període comprès entre l’1 d’abril de 2017 i 30 de
setembre de 2017.
Les tasques que ha de dur a terme aquesta empresa o professional són:
- Informar les empreses i els professionals sobre la gestió de sol·licituds de
subvencions.
- Fer seguiment de les sol·licituds rebudes, així com dels projectes subvencionats
que compleixin amb els requisits acordats.
- Mantenir contacte permanent amb altres institucions i departaments respecte de
les subvencions.
- Assessorar i col·laborar amb l'IEB en la tramitació de subvencions culturals.
Es requereix:
- Coneixements de gestió cultural
- Coneixements en tràmits de l’Administració pública
- Nivell alt de català oral i escrit
Es valorarà:
- Estudis relacionats en gestió cultural
- Coneixements d’idiomes
Les persones interessades poden lliurar el seu CV i un pressupost que reculli el cost
total de les seves despeses per dur a terme les tasques especificades a les oficines de
l’IEB (c. de la Protectora, 10, Palma) fins al dia 24 de març de 2017 a les 14.00 h.
Carrer de la Protectora, 10 · 07012 Palma
Tel.: 971 17 89 96
ieb.caib.es
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