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ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L. NECESSITA INCORPORAR  

UN/A TÈCNIC/A AUXILIAR EN GESTIÓ CULTURAL 

L’empresa Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. societat municipal de l’Ajuntament de 

Granollers necessita cobrir una plaça de caràcter temporal de tècnic/a auxiliar en gestió cultural. 

Objecte de la convocatòria: contractació amb caràcter temporal a jornada completa, per a 

realitzar tasques d’auxiliar tècnic de la societat municipal. 

Lloc de treball: Tècnic/a de gestió cultural. 

Nivell: C1 Tècnic auxiliar. 

Tipus de contracte: Contracte temporal amb 2 mesos de prova. 

Jornada Laboral: Completa. 

Sou brut anual: segons conveni de la societat municipal. 

Incorporació: immediata. 

Funcions: 

Coordinació de cessió d’espais: 

 Difusió de l’oferta. 

 Recepció i atenció de les demandes. 

 Facturació i liquidació. 

 Acompanyament a la producció. 

 Gestió dels Rodatges. 

 Agenda de tots els espais de la Fàbrica. 

Suport al desenvolupament de les activitats de la Fàbrica en programes educatius, de pensament 

i tecnologia: 

 Gestió i registre de totes les activitats educatives de la fàbrica. 

 Suport a la producció en les activitats educatives de la fàbrica, així com suport en la 

distribució i comunicació. 

 Coordinació de les activitats amb entitats i serveis que formen part de la fàbrica: 

Universitat Popular, Biblioteques. 

 Coordinació dels projectes Mercat de Tecnologia, LAB: activitats educatives. 

Altres 

 Suport en producció dels programes transversals de la Fàbrica (Obert x Vacances, 

Mostra d’Arts en Moviment, Nadal). 

 Seguiment i actualització d’indicadors. 

 Seguiment i actualització de dades per a la memòria de la fàbrica. 

Requisits 

1. Titulació mínima d’un títol amb: 

- Títol de batxillerat i/o títol de Cicle Formatiu de Grau Superior. 

- Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent 

homologació. 

2. Coneixements bàsics d’office (word, access i excel...). 
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3. Tenir una experiència mínima de tres anys en serveis o empreses de gestió cultural 

realitzant funcions similars. 

4. Nivell C de català, d’acord amb el Decret 161/2002 sobre l’acreditació del coneixement 

del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de 

treball de les administracions públiques de Catalunya. 

5. Ser ciutadà espanyol o d’un país membre de la Unió Europea.  

6. Tenir 18 anys complerts a la data de la convocatòria. 

Altres mèrits que es valoraran: 

1. Coneixements informàtics per sobre dels mínims requisits (365 Office). 

2. Experiència professional superior a 5 anys realitzant funcions similars. 

3. Formació i/o experiència específica en l’administració pública. 

4. Coneixement d’altres llengües estrangeres. 

5. Experiència en comercialització de serveis i productes. 

6. Persona responsable i proactiva en el desenvolupament de les seves funcions, facilitat 

de treball i demostrar empatia en equip.  

El procés de selecció d’aquesta convocatòria es farà mitjançant el portal web de Roca Umbert, 

Fàbrica de les Arts, S.L. 

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud per a participar en el concurs, que 

caldrà acompanyar de Currículum Vitae detallat i fotocòpia del Document Nacional d’Identitat i 

de la documentació que acrediti el compliment dels requisits i dels mèrits al·legats. És 

imprescindible per a participar complir els requisits anteriorment enumerats. 

No es valorarà cap mèrit formatiu o professional del currículum que no sigui degudament 

justificat. No es validarà cap documentació lliurada fins a la data de valoració, podent quedar 

excloses les ofertes amb manca de documentació. 

Les sol·licituds es presentaran sota el nom «OFERTA TÈCNIC GESTIÓ»: 

Presencialment al Registre de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., situat al Carrer de 

la Mare de Déu de Montserrat, 36, 08401 Granollers, dins l’horari d’atenció al públic, de 

dilluns a divendres (de 9:00h a 14:00h, excepte festius al municipi). 

Per correu electrònic a: gestio@rocaumbert.cat 

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a les 14:00h del dia 23 de setembre de 2021. 

Més informació al telèfon 93 861 49 41 ext. 5098. 

Amb la formalització i la presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dóna el seu 

consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre 

part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la 

normativa vigent. 

La Comissió de Selecció estarà integrada pels següents membres: 

- Direcció de l’Àrea de Creativitat. 

- Gerència de la societat municipal. 
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Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Selecció valorarà els 

currículums essent la puntuació màxima possible de 10 punts, d’acord amb la Taula de Mèrits. 

Un cop finalitzada la valoració, la Comissió podrà convocar els aspirants que estimi convenient i 

que tinguin una puntuació mínima de 5 punts en la valoració del currículum per a la realització 

d’una prova pràctica i/o d’una entrevista personal, als efectes d’acreditar l’efectivitat dels mèrits 

al·legats i el domini de les eines informàtiques. 

Aquesta prova i/o entrevista es valoraran en conjunt amb un màxim de 5 punts. 

Finalitzada la fase final de valoració, la Comissió optarà entre contractar la persona amb la 

candidatura millor puntuada o declararà deserta la selecció.  

Les persones que, tot i haver superat les proves, no siguin proposades per ser nomenades, 

s’incorporaran a una borsa de treball que Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. utilitzarà per a 

cobrir les vacants que es puguin produir, per substituir empleats/des amb dret a reserva de lloc 

de treball o per atendre necessitats urgents. 


