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Nombre  de 

persones
Classificació professional Tasques Empresa Lloc d'adscripció

Departament gestor 

del contracte
Dedicació horària Règim retributiu

1 persona Animador Sociocultural

Gestió dels Bucs, manteniment 

d'equips i cura del material. 

Programació i coordinació de 

concerts. Assessorament grups 

de música. Dinamització i 

promoció de la música moderna 

a Sabadell

Iniciatives i 

Programes
l'Estruch Cultura

37 hores i mitja setmanals 

(jornada completa)

Segons Conveni. Conveni del 

Lleure Educatiu i 

Sociocultural. Categoria: 

Animador Sociocultural

1 persona Monitors de lleure educatiu

Gestió, creació i realització de les 

activitats pedagògiques de 

l'Estruch

Arca Temàtica l'Estruch Cultura 2/3 de jornada

Preu per sobre de conveni 

(monitors de lleure educatiu). 

El contracte s’acaba el 31 de 

desembre i no és 

prorrogable.

1 persona

Segons el contracte vigent, els serveis 

de taquiller consten com “Serveis 

especialitzats” 

Segons Conveni col·lectiu de treball de 

Locals d’Espectacles de Catalunya 2009-

2012, la categoria de taquiller consta 

com a “Personal administratiu ”

Taquilla. 

Venda d'entrades per als 

espectacles dels equipaments 

municipals.

Mite'ls Teatre Principal Cultura

Dimecres a dissabte de 

18:00 a 20:00, divendres i 

dissabte de 11:00 a 13:00.

 (12 hores setmanals) 

+ reforç segons funcions

Segons Conveni col·lectiu de 

treball de Locals 

d’Espectacles de Catalunya 

2009-2012, la categoria de 

taquiller consta com a 

“Personal administratiu ”

La resta de tècnics i personal d’acomodació de l’empresa Mite’ls no estan adscrits als equipaments i varien segons muntatge, funció i disponibilitat.

Així mateix, hi ha contractades les activitats didàctiques per als museus de la ciutat i visites guiades als punts patrimonials. Aquestes persones tenen un contracte, però no treballen de forma fixa a cap equipament,

sinó que fan tasques puntuals en funció de la demanda.

Hi ha també personal de neteja i de seguretat que treballen de forma fixa als equipaments culturals, però que depenen de contractes d’altres serveis municipals.
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