
 

CONVOCATÒRIA PER COBRIR UNA PLAÇA DE DINAMITZADOR/A SOCIOCULTURAL I         
RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓ EN LÍNIA DEL CASAL DE BARRI PROSPERITAT 

CONVOCATÒRIA 

La Prosperitat Cultura en Acció 2 obre convocatòria per la selecció i contractació d'una              
persona responsable de la dinamització sociocultural del Casal de Barri Prosperitat i gestió de              
la comunicació en línia del Casal.  

    
DEFINICIÓ DE FUNCIONS 

● DINAMITZACIÓ:  
 

○ Dinamitzar els mecanismes i espais de participació al Casal de Barri.  
○ Atendre i donar suport tècnic i logístic a les iniciatives i projectes que arribin de               

col·lectius i entitats, donant prioritat als criteris de proximitat i d'interès comú o             
comunitari.  

○ Mantenir relació fluïda i de col·laboració amb diferents agents públics i entitats,            
així com representar al Casal en la preparació d’activitats al barri i al Districte. 

○ Dinamitzar el funcionament de la sala d'oci del Casal de Barri.  
○ Treball en equip per cobrir actes que es realitzin al Casal o en què el Casal hi                 

participi (Festa Major, cicle anual de festes populars, etc.).  
○ Reforçar el vincle amb el teixit associatiu de Prosperitat i amb el veïnat de la               

plaça i del barri.  
○ Atenció al públic i suport al taulell d’informació i en la preparació de sales i               

materials. 
○ Elaboració i seguiment dels indicadors així com elaboració de les memòries           

requerides. 
○ Participació i compromís en l'assemblea gestora del Casal, en les reunions           

organitzatives de l'equip de coordinació, així com en les comissions de treball            
que requereixi el suport a les iniciatives que vagin sorgint. 
 

● COMUNICACIÓ: 
○ Desplegar i coordinar l’estratègia de comunicació digital del Casal. 
○ Dinamitzar les xarxes sòcials on som presents (Facebook, Twitter, Instagram,          

youtube) 
○ Elaborar continguts, actualitzar la informació a la pàgina web i enviar           

comunicats quinzenals. 
  



 

REQUISITS PER LA PLAÇA 
● Experiència en el teixit social i associatiu, i en la dinamització d’espais comunitaris. 
● Experiència en coordinació de projectes comunitaris i de comissions de voluntàries. 
● Disponibilitat i flexibilitat horària subjecta a activitats i/o necessitats. 
● Coneixement en gestió de comunicació online (gestió web, xarxes socials) 
● Coneixements avançats d'ofimàtica. Domini de paquet office, entorn Internet i sistemes 

operatius Windows i Linux. 
● Alt nivell de Català i castellà. 
● Certificació negativa per delictes de naturalesa sexual. 

 
HABILITATS PERSONALS: 

● Capacitat de treballar autònomament i en equip.  
● Iniciativa, creativitat. 
● Habilitats socials i actitud oberta. 
● Organitzada, resolutiva i polivalent. 
● Interès en el projecte Casal de Barri Prosperitat. 

 
ES VALORARÀ: 

● Coneixements en resolució de conflictes, capacitat facilitadora i de dinamització          
d’espais col·lectius. 

● Formació específica en l’àmbit d’animació sociocultural, gestió cultural o l’educació          
social. 

● Coneixement i/o vinculació amb el territori. 
● Coneixement sobre disseny gràfic. 

 
 
CONDICIONS GENERALS 

● TIPUS DE CONTRACTE: Obra i servei,  amb 1 mes de prova. 
● HORARI: Jornada de 37,5 hores setmanals. 

Es requereix flexibilitat horària per cobrir les necessitats de la programació d’activitats            
del Casal, incloent nits i alguns festius. (Els horaris s’organitzen amb la resta de l’equip               
de manera consensuada i compartida).  

● RETRIBUCIÓ: 23.940 bruts/any 
● LLOC DE TREBALL: Casal de Barri Prosperitat. 

 
  



 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Les persones interessades hauran de presentar personalment un currículum i una carta de             
presentació dins d'un sobre tancat a l'atenció de la Comissió de Selecció Casal de Barri de                
Prosperitat - febrer 2020 , seguint els següents criteris en la presentació dels documents:  

● Una breu carta de presentació (màxim 1 pàgina) on s’expliqui la motivació per a              
ocupar el lloc de treball i on es justifiqui l’acompliment dels requisits exigits en la               
present convocatòria.  

● El currículum vitae del/de la candidat/a resumit i que destaqui el que és requerit per a                
aquest lloc de treball (màxim 1 pàgina).  

Les candidatures que no compleixin amb aquest requisits no seran incloses en el procés de               
selecció.  

Les sol·licituds s’hauran de presentar personalment a:  

● Casal de Barri de Prosperitat, (Plaça d'Àngel Pestaña, 08016 Barcelona). 
● Horari de secretaria: de dilluns a divendres de 10 a 13 h. i de 17 a 20 h. 

No s’acceptaran sol·licituds rebudes amb posterioritat a la data 22/01/2020 a les 19:59 hores. 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, una Comissió de Selecció valorarà els             
currículums. La Comissió convocarà els/les aspirants més ben puntuats per a la realització             
d’una entrevista personal. El període d’entrevistes es preveu entre el 20 i el 24 de gener del                 
2020. Les persones finalistes, en el moment de fer l’entrevista, hauran de presentar             
documents originals que acreditin els mèrits descrits al currículum, així com la certificació             
negativa per delictes de naturalesa sexual.  

Es respondrà per correu electrònic a tots els/les candidats/es, sigui quina sigui la resolució              
final.  

Per a qualsevol dubte o aclariment durant el procés, cal dirigir-se a            
coordinacio@casalprospe.org. 
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