
 

 

FUNDACIÓ MEDITERRÀNIA, FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL 
(FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA) 

 
SUBSTITUCIÓ de baixa per maternitat i possibles permisos i llicències vinculats a la cura 
d'un infant, d’un lloc de treball de tècnic/a responsable de l’àrea professional, adscrit a la 
Fundació Mediterrània, Fira d’espectacles d’arrel tradicional 
 
 
 

 
La Fundació Mediterrània, Fira d’espectacles d’arrel tradicional té la necessitat de cobrir un lloc de treball 
de tècnic/a responsable de l’àrea professional durant un període de baixa per maternitat i de les 
contingències relacionades amb la maternitat, amb les característiques següents: 
 
 
1. Característiques del lloc: 
 
Nom de lloc treball: Tècnic/a responsable de l’àrea professional de la Fira Mediterrània de Manresa 
Grup: 1  
Retribució anual bruta: 25.309,19 € (14 pagues) 
Unitat orgànica: Fundació Mediterrània, Fira d’espectacles d’arrel tradicional  
Centre de treball: c. de L’Arquitecte Oms, 5 (Casa Lluvià) 
Població: Manresa (08242) 
Jornada: Completa 
Horari: 9 a 18h (amb pausa per dinar) 
 
 
2. Requisits de participació: 
Persones que compleixin els requisits següents: 
 

a) Disposar de titulació  universitària de grau superior o equivalent per optar a la categoria 
professional del lloc de treball. Els aspirants estrangers hauran d’estar en possessió d’algun dels 
títols reconeguts a l’Estat espanyol de conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent 
en la matèria.  

b) Disposar del certificat de nivell de suficiència de català, nivell C1, expedit per la Direcció general 
de Política Lingüística o equivalent. 

 
 
3. Missió: 
Gestionar l’àrea professional de la Fira Mediterrània de Manresa. 
 
 
4. Funcions del lloc:  
 

1. Seguiment de pressupost de l’Àrea Professional. 
2. Gestió de l’Àrea Professional (acreditacions professionals, estands de la Llotja Professional i 

activitats professionals que es realitzen en el marc de la fira: jornades professionals, 
presentacions / network meetings, Speed Dating, entre d’altres). 

3. Relació amb proveïdors i empreses contractades per la fundació. 
4. Preparació i redacció de convocatòries/plecs de clàusules tècniques per la contractació dels 

serveis externs a la fira, si s’escau. 
5. Preparació, redacció i justificació de diferents subvencions. 
6. Suport en les tasques d’elaboració dels materials de comunicació  i difusió de l’àrea professional, 

així com la gestió de la informació de l’àrea professional a la plataforma web. 
7. Col·laboració amb la gerència en la preparació de diferent documentació. 



 

 

8. Dinamització d’acords, convenis i col·laboracions de cooperació tant nacional com internacional 
que contribueixin a la generació de nous recursos per augmentar l’autofinançament de les 
activitats de la Fira.  

9. Assistència a diferents esdeveniments que marqui el calendari de la fundació per captar 
professionals d’arreu, interessats en assistir a la Fira Mediterrània de Manresa. 

10. Gestió del Servei Educatiu de la Fira. 
11. Gestió de les parades de l’espai FiraPasseig i la Taverna Espai Gastronòmic. 
12. Qualsevol altra tasca que li sigui encomanada pel seu superior jeràrquic d'acord amb la seva 

categoria professional. 
 
 
5. Criteris d’avaluació: 
 

a) Valoració de la trajectòria professional basada en un anàlisi curricular. 
b) Capacitat de planificació, organització i treball en equip en l’àmbit de la cultura. 
c) Coneixements de llengua anglesa. 
d) Es valorarà el fet d’haver prestat serveis o haver col·laborat en l’organització d’alguna/es 

edicions de la Fira Mediterrània o esdeveniments de característiques similars. 
e) Coneixement del funcionament i objectius de la Fira Mediterrània. 

 
 
6. Forma de provisió del lloc:  
 
Contracte de treball temporal per substitució d’una baixa per maternitat i les contingències relacionades 
amb la maternitat. 
 
 
7. Presentació de sol·licituds: 
 
Les persones interessades que reuneixen els requisits, han de fer arribar el seu currículum i la 
documentació acreditativa dels aspectes valorables a l’adreça de correu electrònic 
gerencia@firamediterrania.cat, fins el dia 20 de febrer de 2020. 
 
 
Al  correu  electrònic  hi   ha   de   constar   a   l’apartat   “assumpte”   el lloc a substituir: TÈCNIC/A 
RESPONSABLE ÀREA PROFESSIONAL, i a l’apartat reservat al text, els cognoms i nom, el NIF, el 
telèfon de contacte, la titulació acadèmica i el nivell de català.  
 
Les sol·licituds que no compleixin amb els requisits, que no estiguin incloses dins els supòsits previstos o 
no es tramitin d’acord amb el procediment establert, no seran tingudes en compte. Tampoc es tindran en 
compte els mèrits al·legats però no acreditats documentalment en el moment de presentar la sol·licitud. 
 
 
 
8. Procediment de selecció: 
 
1. Comprovació dels requisits de participació i anàlisi de CV per valorar aspectes relacionats amb la 
titulació, formació específica, trajectòria professional i experiència en llocs relacionats amb el lloc de 
treball. 
 
2. Un cop feta la valoració del CV, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una 
entrevista personal per constatar i ampliar informació detallada en el currículum i valorar els aspectes 
relacionats amb les competències professionals. 
 
3. I per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar 
si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball. 



 

 

 
4. En compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, en cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el 
vostre nom i cognom serà publicat en el web del Portal de transparència de la Fundació durant un mes, 
excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna 
circumstancia especial que justifiqui legalment la seva no publicació. 
 
 
 
 
 


