
 

 
 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA RESPONSABLE DE LA 
COORDINACIÓ DE L’ATENEU HARMONIA 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

 
La Federació d’Entitats Socioculturals i de Lleure de Sant Andreu de Palomar obre la següent 
convocatòria, l’objecte de la qual és la selecció i contractació d’una persona que realitzi les 
tasques de coordinació de l’Ateneu L’Harmonia. 

 

FUNCIONS 
 

Específiques: 

 Coordinació de les diferents àrees del projecte pel seu correcte desenvolupament. 
 Coordinació i acompanyament de l’equip tècnic. 
 Elaborar, juntament amb la resta de l’equip tècnic i la comissió econòmica; i d`acord 

amb els objectius generals del projecte, el pressupost econòmic de la temporada, fer- 
ne el seguiment i el tancament anual. 

 Elaboració d’indicadors de seguiment i memòries anuals. 
 Fer el seguiment i la gestió econòmica del projecte i la gestió. Gestió de la tresoreria i 

facturació. 
 Fer el seguiment i vetllar per al implementació de les línies estratègiques acordades. 
 Control i seguiment de serveis contractats a tercers i proveïdors: neteja, telefonia, 

impremta, manteniment, web… 
 Representació a nivell institucional (districte de Sant Andreu i Ajuntament de 

Barcelona), sectorial (Plataforma de Gestió Ciutadana, Xarxa d’Espais Comunitaris i 
Xarxa d’Economia Solidaria) i de territori (entitats i equipaments). 

 

Transversals: 

 Implicació en la globalitat del projecte, participant de l’equip de treball i dels canals i 
mecanismes de participació. 

 Vetllar pel compliment dels objectius de l’Ateneu L’Harmonia. 

 

 
REQUISITS 

• Coneixements de gestió econòmica de projectes (tresoreria, seguiment de pressupostos, 
balanços...). 
• Coneixements de gestió d’associacions sense ànim de lucre 
• Experiència en Gestió Comunitària i processos participatius. 
• Capacitat de treballar en clau de projecte estratègic. 
• Coneixement del territori i del teixit associatiu de Sant Andreu. 
• Capacitat facilitadora i de dinamització d’espais col·lectius. 
• Capacitat de mediació. 



 

INTERESSATS/DES PORTEU-NOS EL CV + CARTA DE PRESENTACIÓ/MOTIVACIÓ A: 
 

Ateneu L’Harmonia. C. Sant Adrià, 20 08030 Barcelona Tel: 93256 60 85 
 
Tots els currículums cal portar-los personalment a l’Ateneu. En cas que us sigui impossible 
apropar-vos, poseu-vos en contacte amb nosaltres telefònicament. 

 

Data màxima de presentació del CV: 8 de setembre de 2020 

 

• Capacitat de treball en xarxa i en equip. 
• Disponibilitat i flexibilitat horària. 
• Bon nivell de català parlat i escrit 

Es valorarà: 
• Coneixement i/o vinculació amb el projecte 
• Vinculació amb moviments socials i culturals. 

 
 

 
CONDICIONS GENERALS 

 

• Tipus de contracte: indefinit fins a la finalització de conveni amb 1 mes de prova. 
• Horari: 37,5 hores setmanals. Disponibilitat i flexibilitat horària per atendre activitats i 

necessitats del projecte. 
• Retribució: 29.143,20€ anuals en 12 pagues. 
• Data d’incorporació: 16 de setembre de 2020 
• Lloc de treball: Ateneu L’Harmonia 

 
 
 

 


