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EMPRESA ADJUDICATÀRIA INCOOP SCCL 

CONTRACTE ECAS-2532/2017 

DURADA 
Formalització del contracte: 13/7/2018. 

Finalització del contracte: 12/7/2020 

SERVEI MUNICIPAL RESPONSABLE Joventut i Lleure 

 

Relació de llocs ocupats per personal adscrit a l’empresa adjudicatària que  duen a termes les seves tasques i funcions amb caràcter permanent en alguna de 

les dependències municipals. 

Nom del lloc 
Nombre 

d’efectius 

Categoria 

professional 
Funcions i tasques principals 

Dependència 

municipal 

Règim de 

dedicació horària 
Règim retributiu 

Educadors/es 

socials Districte 

Jove 

10 Titulat de 

grau mig 

Intervenció socioeducativa i 

acompanyament en el temps 

de lleure a adolescents i 

joves entre 12 i 25 anys.  

Casa Baumann: 

Servei de 

Joventut de 

Terrassa 

32,5h setmanals Conveni Col·lectiu de treball de 
Catalunya d'acció social amb  
infants, joves, famílies i d'altres en 
situació de risc  
Codi Conveni 79002575012007 

Director de 

projecte - Districte 

Jove 

1 Coordinador 

de projectes 

pedagògics 

Responsable del projecte, 

coordinació i direcció de 

l’equip educatiu per la 

qualitat del projecte d’acció 

social i acompanyament 

Casa Baumann: 

Servei de 

Joventut de 

Terrassa 

37,5h setmanals Conveni Col·lectiu de treball de 
Catalunya d'acció social amb  
infants, joves, famílies i d'altres en 
situació de risc  
Codi Conveni 79002575012007 
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socioeducatiu Districte Jove. 
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EMPRESA ADJUDICATÀRIA Associació per a la Promoció Cultural Indirecte 

CONTRACTE ECAS-6100/2017 

DURADA 2 anys (Data formalització contracte 19/3/2018 , data prevista finalització contracte 16/3/2020 

SERVEI MUNICIPAL RESPONSABLE Joventut i Lleure 

 

Relació de llocs ocupats per personal adscrit a l’empresa adjudicatària que  duen a termes les seves tasques i funcions amb caràcter permanent en alguna de 

les dependències municipals. 

Nom del lloc 
Nombre 

d’efectius 

Categoria 

professional 
Funcions i tasques principals 

Dependència 

municipal 

Règim de dedicació 

horària 
Règim retributiu 

Dinamitzador cultural  
Espai de Música Jove. 
Bucs d’assaig 

1 Auxiliar 
Administratiu. 

Tasques de consergeria, administració i 

gestió dels Bucs Baumann 

BUCS BAUMANN 

– Servei de 

Joventut 

25h Auxiliar 

Administratiu 
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EMPRESA ADJUDICATÀRIA Iniciatives i Programes S.L. 

CONTRACTE ECAS - 06848 / 2016 

DURADA 
Finalització contracte: 31/3/2019 

Informe de continuïtat fins el 31/3/2020 

SERVEI MUNICIPAL RESPONSABLE Joventut i Lleure 

 

Relació de llocs ocupats per personal adscrit a l’empresa adjudicatària que  duen a termes les seves tasques i funcions amb caràcter permanent en alguna de 

les dependències municipals. 

Nom del lloc 
Nombre 

d’efectius 

Categoria 

professional 
Funcions i tasques principals 

Dependència 

municipal 

Règim de 

dedicació horària 
Règim retributiu 

Dinamitzadores del 
Punt Jove a l’Institut 
(PIDCES) 

3 Animador/a 

sociocultural 

Al projecte 

tècnic no 

parlen de 

categoria 

laboral. 

Informació juvenil, orientació i 

dinamització de la participació als 

centres de secundària de la ciutat 

de Terrassa 

Servei de Joventut i 

Lleure Infantil 

30h setmanals Conveni del Lleure 
Educatiu i 
Sociocultural de 
Catalunya.  
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EMPRESA ADJUDICATÀRIA La Vibria Intercultural 

CONTRACTE ECAS- 3002/2018 

DURADA 

Formalització contracte: 4/7/2018 

Finalització del contracte: 29/6/2019.  

Nova adjudicació en marxa. 

SERVEI MUNICIPAL RESPONSABLE Joventut i Lleure 

 

Relació de llocs ocupats per personal adscrit a l’empresa adjudicatària que  duen a termes les seves tasques i funcions amb caràcter permanent en alguna de 

les dependències municipals. 

Nom del lloc 
Nombre 

d’efectius 

Categoria 

professional 
Funcions i tasques principals 

Dependència 

municipal 

Règim de dedicació 

horària 
Règim retributiu 

Assessora en mobilitat 
internacional  
Servei de Mobilitat 
Europea 

1 En el projecte 

tècnic 

presentat no 

parlen de 

categoria 

laboral de 

Assessories individuals, sessions 

informatives, tasques administratives, 

redacció i gestió de projectes 

europeus, preparació i 

acompanyament als joves que volen 

marxar a l’estranger, creació de 

materials de difusió, acolliment de 

Servei de 

Joventut i Lleure 

Infantil 

24h setmanals Conveni del 

Lleure Educatiu i 

Sociocultural de 

Catalunya. 
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l’informador/a voluntaris europeus 

 

 

 

EMPRESA ADJUDICATÀRIA FRANCESC BUSQUÉ ELIAS 

CONTRACTE ECAS- 6826/2016 

DURADA 

Formalització contracte:  21/4/2017 

Finalització del contracte:  21/4/2019 

Prorrogable anualment fins a un màxim de contracte i pròrrogues de 4 anys. 

SERVEI MUNICIPAL RESPONSABLE Joventut i Lleure 

 

Relació de llocs ocupats per personal adscrit a l’empresa adjudicatària que  duen a termes les seves tasques i funcions amb caràcter permanent en alguna de 

les dependències municipals. 

 

Nom del lloc 
Nombre 

d’efectius 

Categoria 

professional 
Funcions i tasques principals 

Dependència 

municipal 

Règim de dedicació 

horària 
Règim retributiu 

Gestió del bar ubicat al 
BaumannLab 

1  Gestió del bar i de l’espai habilitat per 

realitzar exposicions i actes de aire 

Servei de 

Joventut i Lleure 
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cultural. Infantil 

 

 

Data actualització 29/10/2019 

 


