
 
 

La Fundació Festa Major de Gràcia busca una persona per cobrir la plaça de:  

 
TÈCNIC/A DE SUBVENCIONS I RESPONSABLE 

DE PRODUCCIÓ DE LA FUNDACIÓ FESTA 
MAJOR DE GRÀCIA 

 
 
La Fundació Festa Major de Gràcia és l’entitat formada per les comissions de 
festa major i per patrons físics que s’encarrega de dinamitzar bona part del cicle 
festiu gracienc, del qual la Festa Major (del 15 al 21 d’agost) n’és l’esdeveniment 
principal. L’entitat s’ubica a l’Espai Albert Musons de Gràcia.   
 
La persona responsable de les subvencions s’encarrega d’elaborar les sol·licituds 
d’aquestes, de fer-ne el seguiment i de justificar-les. El mateix perfil s’encarrega 
de la producció tècnica de la festa major, coordinant les necessitats de les 24 
comissions de festes i d’espais d’altres entitats amb el Districte de Gràcia i amb 
proveïdors. També d’altres tasques com la programació de la Plaça Joanic i la 
producció de la Gimcana de la Festa Major.   
 
Tasques: 

• Tècnic/a de subvencions:  

o Sol·licitud: elaboració del projecte de forma conjunta amb la 
gerència de l’entitat.  

o Seguiment: estar pendent de les resolucions, d’aportacions de 
documentació i de possibles reformulacions.  

o Justificació: elaboració de memòries de forma conjunta amb la 
gerència de l’entitat i liquidació de pressupost.  

o Coordinació amb la tresoreria i la gestoria de l’entitat. 

o Coordinació amb les comissions de festa major per l’aportació de 
documentació necessària.  

• Responsable de producció: 

o Coordinació de necessitats de les comissions de festes i altres 
espais de festa amb proveïdors i Districte de Gràcia. 

o Coordinació logística del material necessari a entregar a les 
comissions de festes i els espais de festa.  

o Coordinació del punt d’informació de la festa i de punts de venda.  

o Producció del marxandatge de la festa.  

o Producció del programa de la festa i d’altres suports comunicatius.  

o Disseny, producció i programació general de les activitats de la 
Fundació Festa Major de Gràcia.  

o Elaboració de la valoració de l’activitat amb tots els agents 
implicats.   

 
Experiència prèvia imprescindible:  

• Gestió de subvencions.  

• Producció i coordinació d’esdeveniments.  



 
 

  
Coneixements:  

• Informàtica nivell usuari: domini programes de l’Office. 

• Gestió de pressupostos.  
  

Es valorarà:   

• Familiarització amb aspectes tècnics relacionats amb instal·lacions 
elèctriques, muntatge d’escenaris i d’equips de llum i so i 
d’infraestructures de barres.  

• Experiència en l’àmbit cultural i associatiu.  

• Coneixement del teixit associatiu gracienc i de la festa.   

• Coneixements de cultura popular en relació a les tradicions i el cicle 
festiu.  

• Experiència en comunicació: planificació i gestió de xarxes socials, 
butlletins electrònics.  

• Coneixements d’altres programes informàtics de disseny i imatge 
(Photoshop, Illustrator)  

• Bon nivell oral i escrit de català.  

• Bona capacitat de redacció.  

• Nivell intermedi d’anglès.  
 
Perfil:  

• Persona empàtica, amb paciència i capacitat per a mediar conflictes.  

• Lideratge.  

• Capacitat de treballar en equip i de manera autònoma. 

• Persona amb recursos, capaç de gestionar imprevistos i oferir solucions. 

 
S’ofereix:   

• Tipus contracte: indefinit.   

• 30 hores setmanals.  

• Horari flexible per ambdues parts. 

• L’horari s’adaptarà a l’organització festiva de la Fundació Festa Major de 
Gràcia.  

• Salari: 1.104,24€ bruts 14 pagues.  

• Canvi hora 
 
Incorporació prevista per: A partir del 14 d’abril 
 
Data tancament termini enviament CV: 24/03/2020 
 
Contacte:  
Enviar currículum a: tresoreria@festamajordegracia.cat amb l’assumpte “Oferta 
Responsable subvencions i producció” 

mailto:tresoreria@festamajordegracia.cat

