
 
Lloc de treball: Tècnic Auxiliar de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Montmeló 

 

Perfil:  

Plaça de C1, formació requerida: Batxillerat o tècnic superior.  

Requisits:  

Persona amb experiència demostrable en el món de la gestió cultural, amb disponibilitat 
de treballar en caps de setmana i festius.  

Condicions:  

Jornada laboral completa, compresa de dilluns a diumenge amb horari flexible. 
Contracte de 3 mesos, prorrogable.   

Sou: 1.908€ mensuals bruts x 14 pagues.  

Funcions a realitzar: 

- Implementar, dinamitzar i executar programes i actuacions corresponents al programa 
d’acció municipal: PAM 2020-2023. 

- Dissenyar i planificar les actuacions i procediments en matèria de cultura i festes junt 
amb la responsable de l´Àrea. 

- Definir objectius, establir indicadors d’avaluació dels diferents projectes dels quals sigui 
referent vinculats a l’àmbit de la cultura i les festes. Realització, execució i coordinació 
tècnica de les actuacions que li siguin específicament assignades;  

- Analitzar i elaborar indicadors i estadístiques de participació de les activitats culturals 
programades.  

- Gestionar l’equipament del centre cultural La Torreta i de la Caseta i Espai d’Entitats: 
realitzar el calendari d’actes i activitats, realització de l’oferta de tallers; preveure les 
accions de manteniment, gestionar les reserves d’ús.  

- Gestionar els recursos econòmics: seguiment de les propostes de despeses i 
d’ingressos del seu àmbit d'actuació, així com del control pressupostari. 

- Atenció als usuaris/àries. 

- Assistir presencialment en els actes i activitats culturals que tinguin lloc. També a les 
reunions o grups de treball en representació de l’organització. 

- Elaborar informes tècnics.  

- Assessorar i facilitar recursos municipals al teixit associatiu de l’àmbit cultural per al 
desenvolupament de les seves activitats. Seguiment d’aquest teixit amb elaboració 
d’informes i avaluacions.  

- Donar suport tècnic a les entitats culturals del municipi i participar en la gestió de les 
subvencions: propostes de concessió, seguiment de l’objecte  i la justificació econòmica. 

- Exercir l´acompanyament tècnic de la Comissió de Festes, i també d’altres comissions 
de l’àmbit  de cultura i festes. 

- Altres tasques i funcions que li pugui encomanar la responsable de l’àrea vinculades a 
l’àmbit de la cultura i festes. 

 

Termini d’entrega de currículums: 15 dies 


