
 

 

SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A MIG GESTOR/A CULTURAL I MEDIADOR/A ESPECIALISTA EN 
ARTS VISUALS A ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS, S.L.  

 

Roca Umbert Fàbrica de les Arts, S.L. empresa municipal gestora de la Fàbrica d’Arts de 
Roca Umbert a Granollers necessita seleccionar un/a tècnic/a mig gestor/a cultural i 
mediador/a especialista en arts visuals per a la coordinació de l’Espai d’Arts de Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts i el desplegament i coordinació de projectes visuals a la fàbrica 
i a la ciutat. 

Objecte de la Convocatòria: 

Procediment obert per a la selecció d’una persona que ocupi amb caràcter indefinit la 
plaça d’un/a tècnic/a mig gestor/a cultural i mediador/a especialista en arts visuals, per a 
les funcions de coordinació de l’Espai d’Arts de Roca Umbert Fàbrica de les Arts i el 
desplegament i coordinació de projectes visuals a la fàbrica i a la ciutat. 

Tipus de contracte: Laboral indefinit 

Retribució anual bruta: 33.500 € aproximadament. 

Jornada Laboral Ordinària: 35 hores setmanals amb un màxim de 150 hores 
extraordinàries de dilluns a diumenge per atendre les programacions i/o projectes 
objectes de la convocatòria. 

Incorporació: Immediata 
 
Descripció del lloc de treball d’un/a tècnic/a mig gestor/a cultural i mediador/a 
especialista en arts visuals  
 
El tècnic/a mig gestor/a cultural i mediador/a especialista en arts visuals de Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts té per missió dissenyar, planificar i coordinar la programació i la 
producció d’activitats i projectes d’arts visuals, així com les residències d’artistes d’arts 
visuals de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. En l’exercici dels seva especialització 
coordinarà i participarà de la organització de tots aquells altres projectes de ciutat que 
en coordinació amb d’altres equipaments especialitzats o que des de l’Àrea de Creativitat, 
Promoció Econòmica i  Participació li puguin encarregar en el àmbit de les Arts Visuals. 
En el desenvolupament de les seves tasques de mediació garantirà la vinculació dels 
artistes i els diferents agents de la ciutat amb Roca Umbert Fàbrica de les Arts, per al 
desenvolupament de les produccions i la transmissió dels diferents projectes i actius que 
es generin. 



 

 

 
Funcions i responsabilitats específiques del lloc de treball 
 

1. Dissenyar, planificar i coordinar activitats i projectes d’arts visuals  vinculats als 
objectius de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. 

2. Impulsar, dissenyar, planificar i coordinar activitats i/o projectes d’arts visuals en 
general i amb caràcter de ciutat en coordinació amb d’altres equipaments i 
tècnics dels Sistema Cultural i Creatiu de la ciutat, com la Mostra d’Art Urbà, el 
Festival Panoràmic o Manifesta 2024. 

3. Dissenyar, planificar i coordinar programes de suport a la creació de l’àmbit de les 
Arts Visuals  

4. Dirigir el funcionament, els usos i la programació d’activitats i de continguts de 
l’Espai d’Arts dins de l’organigrama i la organització general de Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts 

5. Col·laborar, donar suport i fer el seguiment de la organització d’activitats i/o 
projectes d’arts visuals que a la ciutat organitzen diferents agents, incloent la 
gestió de subvencions per donar-los suport si és el cas. 

6. Gestionar i tramitar línies de subvencions, patrocini i/o qualsevol altre 
finançament necessari per a la gestió i producció d’activitats d’arts visuals 

7. Coordinar el conjunt de necessitats i actuacions vinculades amb els artistes 
residents a l’Espai d’Arts de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. 

8. Elaborar continguts per a la difusió i promoció dels projectes d’arts visuals en els 
diferents canals i estratègies de difusió de Roca Umbert Fàbrica de les Arts o del 
Sistema Cultural i Creatiu de l’Ajuntament de Granollers, en coordinació amb les  
responsables de comunicació 

9. Controlar i gestionar el pressupost que se li assigni sota les instruccions i la 
direcció de la Direcció i/o Gerència de la societat. 

10. Col·laborar en la definició, redacció i posterior seguiment i control de plecs 
administratius i tècnics dels contractes de serveis necessaris per al bon 
funcionament dels projectes de l’àmbit de les arts visuals o d’aquells que se li 
encomanin.  

11. Formar part i coordinar-se amb l’equip gestor de Roca Umbert Fàbrica de les Arts 
per tot allò que afecta al funcionament i organització de la fàbrica. 

12. Participar i aportar tot allò necessari per a la elaboració d’activitats educatives i 
comunitàries que tinguin lloc a la fàbrica o en la programació d’altres projectes 
de l’àmbit de les arts visuals a la ciutat a través o en coordinació dels o les  
responsables de projectes educatius i comunitaris. 

13. Participar i coordinar-se amb tot allò que faci referència les actuacions amb les 
Industries Culturals i Creatives de l’àmbit de les arts visuals a través dels tècnics o 
tècniques responsables. 

14. Redactar i coordinar beques, premis o qualsevol altre tipus d’ajut que es 
promogui per al sector de les Arts Visuals a la ciutat. 



 

 

15. Promoure relacions de cooperació i intercanvi en xarxes nacionals d’arts visuals i 
amb altres centres nacionals i internacionals, així com amb xarxes de creació o 
suport a les industries culturals i creatives de l’àmbit de les arts visuals. 

16. Aplicar bones pràctiques i gestionar els drets d’autor i d’imatge en les activitats 
que es duguin a terme a la Fàbrica i que li siguin encomandes. 

17. Participar de les reunions de coordinació pel funcionament de la fàbrica o de 
qualsevol projecte a nivell del Sistema Cultural i Creatiu de la ciutat, així com de 
la elaboració i desplegament de qualsevol pla d’actuació, en tot allò que afecti a 
les Arts Visuals. 

18. Formar part dels equips de treball de projectes de l’àmbit de les arts  visuals que 
tinguin lloc a la  ciutat 

19. Garantir el reconeixement de les diversitats en el desplegament tant de les 
residències d’artistes, com de les programacions que dissenyi, facilitant els espais 
com a recurs i promovent l’enfortiment comunitari i d’autogestió  dins de la 
comunitat de residents i/o dins dels projectes de ciutat que impulsi amb la 
implicació de diferents agents. 
 

I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes i que 
estiguin relacionades amb les funcions de l’àmbit de les Arts Visuals a Granollers. 
 
Requisits:  
 

1. Estar en possessió d’un Cicle de Grau Superior o d’un Grau Universitari en Arts 
Disseny i/o humanitats  

2. Estar en possessió d’una titulació de gestió cultural i/o de la mediació cultural 
3. Disposar del 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. 

4. Acreditar una experiència mínima de 3 anys en un lloc similar del sector públic o 
privat 

 
Altres mèrits que es valoraran*: 

1. Formació especialitzada en la gestió cultural i/o de la mediació cultural 
2. Coneixement d’idiomes 
3. Coneixements de programes informàtics objectes de la convocatòria  
4. Domini de les xarxes socials 
5. Habilitats comunicatives, de relació i mediació. 
6. Habilitats de planificació i organització, pensament analític i de capacitats de 

gestió de projectes 
7. Flexibilitat i gestió del canvi  
8. Proactivitat, empatia, treball en equip i co-lideratge de projectes (entrevista) 



 

 

*No es valorarà cap mèrit del currículum que no sigui degudament justificat 
 
Procés: 
 

1. Presentació i valoració de currículums. 
2. Entrevista personalitzada sobre la  trajectòria professional del candidat o 

candidata i els seus coneixements en el sector objecte de la convocatòria. 
3. El procés podrà incloure una prova escrita d’un cas pràctic simulat i/o un 

psicotècnic si la comissió de selecció  ho considera necessari.  
 

Termini de presentació dels currículums:  Fins a les 14 hores del dia 15 de setembre. 
Lloc de presentació dels currículums: Al registre de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, situat 
al Carrer Mare de Déu de Montserrat, 36 08401-Granollers, de dilluns a divendres de 9:00 
h a 14:00 h. o per correu electrònic a gestió@rocaumbert.cat: 
 
Més informació: al telèfon 93 860 47 29 i la web: www.rocaumbert.cat 
 
La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent: 
 

 Fotocòpia del DNI o del passaport o permís de residència o treball en el cas 
d’estrangers 

 Currículum Vitae 
 Fotocòpia de la titulació mínima exigida o fotocòpia del rebut que acrediti el 

pagament dels drets d’expedició del títol. Si la titulació s’ha obtingut a l’estranger, 
caldrà adjuntar la corresponent homologació. 

 Fotocòpia dels documents que acreditin altres mèrits a valorar 
 Fotocòpia del certificat de vida laboral expedit per la Seguretat Social. 

 
Els mèrits que no s’acreditin documentalment no seran tinguts en compte per la comissió 
de selecció i per tant no es valoraran.  
 
Les persones que, tot i haver superat les proves de les fases d’oposició i concurs no siguin 
proposades per a la selecció, s’incorporen a una borsa de treball que Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts, S.L. utilitzarà per a cobrir les vacants que es puguin produir de tècnics/ques 
de la plaça en qüestió, per substituir empleats/des amb dret a reserva de lloc de treball 
o per atendre necessitats urgents. 
 
Amb la formalització i la presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dona el seu 
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per 
prendre part en la convocatòria i per la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord 
amb la normativa vigent. 
 
 
Granollers, 30 d’agost de 2022 


