
   
 

 
 

 
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA  
 
L’objecte de la convocatòria és la contractació per part de la Fundació Barberà Promoció 
d’un/a Suport tècnic comerç. 
 
Lloc de treball: Suport tècnic comerç 
 
Règim de dedicació: Jornada parcial de 35 hores/setmana (horari intensiu de matins i una 
tarda a la setmana). 
 
Retribució bruta: 1755,32 € bruts / mes x 14 pagues. 
 
Vinculació: Contracte laboral temporal d’obra i servei de 11 mesos, amb incorporació al mes 
de setembre de 2020, vinculat al Pla Metropolità de Suport a Polítiques Socials Municipals de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, convocatòria 2020-2021. 
 
2.- FUNCIONS I TASQUES:  
 
La selecció té per objecte la contractació d’un Suport tècnic comerç per a la realització de les 
següents accions:  
 
• Gestió Base de Dades i d’una APP de dinamització comercial: 
Realització del treball de camp per actualitzar la Base de Dades dels establiments comercials i 
de serveis de la ciutat, a fi de millorar la informació i, per tant, poder facilitar el contacte 
directe amb els establiments de la ciutat, amb la utilització de les TIC, afavorint la creació 
d’una aplicació informàtica de foment del Comerç local, caldrà fer les visites oportunes a tots 
els establiments comercials i de serveis de la ciutat, a fi d’implicar-los en aquesta eina de 
promoció de la ciutat.  
 
• Creació i gestió d’un programa específic de Dinamització Comercial: 
Preparar i programar (conjuntament amb l’equip de la regidoria) i gestionar i executar 
personalment un programa de dinamització comercial que doni cobertura a la nova realitat 
social i acompanyi i ajudi al comerç local en la fidelització de la ciutadania amb la compra als 
establiments de la ciutat.  
 
• Comunicació oferta:  
Haurà de comunicar i publicitar l’oferta comercial existent; informant, tan als consumidors, 
com als comerciants; i potenciant l’impacte de les campanyes i promocions entre els 
consumidors, clients i comerciants. En definitiva, augmentar la visibilitat de les actuacions de 
dinamització comercial que impulsa el comerç associat del municipi i l’Ajuntament de Barberà. 
Concretament la generació de continguts per a la comunicació de les accions de dinamització i 
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la seva posterior publicació. També la comunicació, la renovació i l’actualització de la web de 
comerç i les xarxes socials vinculades.  
 
• Accions diverses: 
Haurà de desenvolupar també tasques administratives, com tramitació d’expedients, 
justificacions de subvencions i altres, amb la supervisió tècnica corresponent.  
 
3.- CONDICIONS PER PENDRE PART EN LA CONVOCATÒRIA 
 
Requisits: 
 
Titulació: Nivell de formació mínima de batxillerat.  
 

- Altres:  
Ø Capacitat de gestió tècnica, amb habilitats comercials i de relacions 

humanes.  
Ø Persona proactiva i dinàmica.  
Ø Coneixements d'ofimàtica, de xarxes socials i bilingüe castellà català.  

 
-  Es valorarà experiència. 

 
4. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  
 
La selecció de la persona candidata es farà segons el procediment intern de selecció de 
personal de l’entitat i que podeu consultar en aquest link:  
http://www.bdv.cat/sites/default/files/common/Promocio_Economica/procediment_de_selec
cio_de_personal_.pdf 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  
 
Sol·licitud instància impresa: 
https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/arxius_fbp/ad/nova_sol.licitud_dad
missio_2018.pdf , Currículum Vitae, fotocòpia DNI-NIE i fotocòpies dels documents 
conforme als requisits i elements a valorar relacionats anteriorment. 
 
Es pot fer arribar la documentació a la següent adreça electrònica: 
rrhh@barberapromocio.cat 
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: Del 23 de juny al  8  de juliol de 2020. 
 
Llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà el 10  de juliol de 2020. 
Llista definitiva d’admesos i exclosos es publicarà el 15 de març de 2020. 
 
La prova escrita, dia 20 de març a les 12h. La data i hora definitives de les entrevistes es 
publicarà a la llista definitiva d’admesos i exclosos. Previsió d’entrevistes serà el 27 de juliol 
de 2020. 
El 31 de juliol es publicarà la llista definitiva de valoració de resultats i persona seleccionada. 
L’incorporació serà durant el mes de setembre de 2020. 
 
Tota la informació es publicarà a efectes informatius dels candidats a la pàgina web: 
https://www.barberapromocio.cat/ca/convocatories 


