
Consorci Mercat de les Flors 
 

 
 

OFERTA LLOC DE TREBALL  
 

 
EMPRESA:  CONSORCI DEL MERCAT DE LES FLORS  
DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA:  es convoca una plaça de Tècnic Auxiliar 
DENOMINACIÓ DEL LLOC:  COORDINADOR PROJECTE “CREADORS EN RESIDÈNCIA” 
Tipologia:  Tècnic Auxiliar  
TIPUS DE CONTRACTE:  OBRA I SERVEI  
TIPUS DE JORNADA:  Reduïda – 20 hores setmanals 
DATA D’INCORPORACIÓ:  1 de novembre de 2018 
PREVISIÓ DURADA:  9 mesos (fins a 31 de juliol de 2019) 
DATA DE PUBLICACIÓ:  15 d’octubre de 2018 
 
 
 

FUNCIONS 

 
a) Generals 
 
Coordinació del projecte CREADORS EN RESIDÈNCIA dins el departament de Continguts i Servei Educatiu 
del Consorci Mercat de les Flors 
 
b) Específiques 

 
1. Vetllar pel bon funcionament del Projecte CREADORS EN RESIDÈNCIA i altres accions vinculades en 

col·laboració amb el departament de Continguts i Servei Educatiu. 

2. Vetllar per la correcta realització del projecte, coordinació amb la direcció i la persona designada 
de l’ICUB i del Consorci d’Educació, coordinació amb les escoles i els artistes participants. 

3. Col·laborar i coordinar-se amb els departaments de Producció, Administració i Comunicació del 
Mercat i Graner per la realització, bon funcionament i comunicació del projecte.  

4. Coordinar-se amb els artistes seleccionats pel bon desenvolupament de tot el programa i projecte 
escolar.  

5. Atendre i donar resposta a la comunitat educativa vinculada al projecte: docents, joves i famílies. 

6. Proposar millores al conjunt dels programes del Servei Educatiu. 

7. Portar a terme aquelles tasques que es precisin per al bon desenvolupament del projecte i servei 
dins el Consorci. 

 
 

CONDICIONS DE TREBALL 

 
a) Titulació:  Corresponent a Grup C1 
b) Jornada: 20 hores setmanals 
c) Sou: 1.181,88€ mensuals bruts aproximadament (ajust de conveni segons hores 

treballades. Pagues prorratejades) 
d) Lloc de treball:  Departament de Continguts  
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REQUISITS DEL CANDIDAT 

 
a) Generals  

1. Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea, de 
conformitat amb la legislació vigent. 

2. Els aspirants amb nacionalitat d’altres estats membres de la Unió Europea hauran de demostrar 
coneixements suficients de castellà i català, podent-se exigir la superació de proves amb aquesta 
finalitat. 

3. Haver complert 18 anys 
4. Tenir la titulació requerida a efectes de la convocatòria. Els aspirants d’Estats Membres de la Unió 

Europea hauran d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb 
el que s’estableix a la normativa vigent. 

5. No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques,  
6. No haver estat separat per resolució disciplinària ferma del servei de cap administració pública. 
7. Tenir capacitat funcional per el desenvolupament de les tasques habituals de la plaça a la que 

s’aspira. 
8. Acreditar el coneixement de la llengua catalana estant en possessió del certificat de nivell C. 

 
b) Específics 

1. Titulacions acadèmiques: Estar en possessió del títol de Batxillerat, FP de segon grau o cicle 
formatiu de grau superior 

2. Formació complementària: Es valorarà la formació en pedagogia, docència de la dansa, tècnic 
social, gestió cultural i producció artística. 
Coneixement d’idiomes: català, castellà i anglès  

3. Experiència laboral: Es valorarà experiència laboral en el sector de la dansa i l’educació.  
 
 

VALORACIÓ DE MÈRITS 

 
En primera instància, els mèrits seran qualificats sobre currículum fins a un màxim de 11 punts, de 
conformitat a la següent taula: 
 

a) Per l’experiència professional en el desenvolupament de funcions iguals a l’objecte de la 
convocatòria fins a un màxim de 5 punts.   

 Es valoraran especialment tasques en elaboració de continguts pedagògics, d’atenció als 
professionals i comunitat educativa així com en la seva gestió i administració. 

 La valoració dels serveis prestats serà de fins a 2 punts per any treballat i fins a 0,5 punts per cada 
bloc de tres mesos consecutius treballats. 

 
b) Per l’experiència professional en el desenvolupament de funcions similars a les de la plaça objecte 

de la convocatòria  fins a un màxim de 3 punts.  
 Es valorarà l’experiència fins a 1 punt per any treballat i fins a 0,25 punts per cada bloc de tres 

mesos consecutius treballats. 
 
c) Formació complementaria relacionada amb el lloc de treball fins a un màxim de 2 punts. 
  
d) Altres mèrits relacionats amb el lloc de treball fins a un màxim de 1 punt. 
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En posterioritat a aquesta primera valoració, es convocarà els candidats que obtinguin millor puntuació a 
una entrevista per valorar la capacitat professional d’adequació al lloc de treball. En cas de necessitat, 
aquesta entrevista pot comportar una part de prova de nivell de capacitat tècnica i professional. 
L’entrevista, incloent la prova de capacitat tècnica en cas que n’hi hagi, serà valorada fins a un màxim de 5 
punts quedant eliminats els candidats que no aconsegueixin un mínim de 2,5 punts 
 
El conjunt d’aquestes valoracions (fins a un màxim de 16 punts) constituiran la qualificació general que 
determinarà l’ordre dels aspirants en la proposta de contractació. 
 
Les persones interessades poden enviar el currículum vitae a l’adreça de correu electrònic 
rrhh@mercatflors.cat indicant el tema: Coordinador projecte CREADORS EN RESIDÈNCIA o bé a les oficines 
del Mercat de les Flors al c/Lleida 59, 08004 Barcelona.  
 
Es requereix exclusivament carta de presentació (instància) i currículum vitae (no és necessària la còpia de 
la titulació de la qual es demanarà original al candidat que es proposi per a la contractació). 
 
Data límit: 22 d’octubre a les 14:00 hores 
 
Els currículums que arribin en posterioritat a aquesta data seran desestimats.  

mailto:rrhh@mercatflors.cat

