
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament convoca una plaça laboral de Tècnic 

de Cooperació Tècnica, Estudis i Coneixement. 
 
Antecedents i objectiu 
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització sense ànim de lucre 
formada per 307 ajuntaments i altres ens supralocals que destinen una part del seu pressupost 
a finançar accions de cooperació al desenvolupament. La missió del Fons és promoure, articular, 
defensar i contribuir a la millora de la cooperació al desenvolupament que executa el 
municipalisme català, per articular la solidaritat local amb d’altres municipis i pobles del món, i 
assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
 
Descripció 
 
La persona escollida s’encarregarà de gestionar el portal de Cooperació Tècnica del Fons i 
l’Observatori de la cooperació municipalista, actualitzar el coneixement i el discurs al voltant de 
la cooperació al desenvolupament, elaborar documents de referència per al Fons i els seus 
socis, relatius a la praxis de la cooperació, als estàndards administratius, etc. 
 
 
Les funcions principals seran: 
 
▪ Gestionar el portal de Cooperació Tècnica del Fons Català, alimentar-lo de continguts, 

dinamitzar el col·lectiu de persones tècniques municipals que en formen part i vincular les 
ofertes i demandes que pugui tenir el Fons Català en l’àmbit de la cooperació tècnica. 

 
▪ Monitorar la situació real de la cooperació municipal catalana pel que fa a recursos invertits, 

identificació d’actors, presència a territoris, especialització sectorial, existència de polítiques 
i planificacions i d’altres elements rellevants. 

 
▪ Recollir dades sobre cooperació al desenvolupament que realitzen les administracions locals 

catalanes, pel que fa a  coherència de polítiques de cooperació, recursos invertits, presència 
a territoris, especialització sectorial, existència de polítiques i planificacions i d’altres 
elements rellevants. 

 
▪ Analitzar les dades recollides, la seva evolució i fer-ne el seguiment, tot comparant-les amb 

d’altres que provinguin d’altres administracions catalanes, de l’Estat espanyol i de la UE 
 
▪ Elaborar informes periòdics sobre les dades que es vagin recopilant entre els socis i el 

conjunt del món municipal català, identificant models de bones praxis, actualitzar-los i 
gestionar els canals de difusió per donar-los a conèixer a través del portal de l’Observatori 
de la cooperació municipalista 

 
▪ Relacionar-se amb d’altres administracions i entitats que treballin amb el mateix propòsit, a 

fi i efecte de generar el màxim de coneixement i reflexió al voltant de la cooperació al 
desenvolupament.  

 
▪ Qualsevol altra tasca pròpia de l’àrea que en funció de les càrregues de treball es requereixi. 
 

 
 
Requisits 
 

▪ Grau de de Ciències Polítiques i de l'Administració, Gestió i Administració Pública, 
Relacions Internacionals o similar 

 
▪ Formació i/o experiència laboral en anàlisi de dades. 

 
▪ Coneixements avançats de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional. 

 



▪ Coneixement i experiència en els processos de gestió de l´administració pública catalana 
 

▪ Expressió oral i escrita fluïda. 
 

▪ Coneixement oral i escrit de la llengua catalana del nivell C de la Secretaria de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent. 

 
▪ Coneixement oral i escrit de la llengua anglesa i francesa a nivell professional. 

 
▪ Persona responsable, ordenada, polivalent, dinàmica, resolutiva, amb iniciativa i amb 

ganes d’implicar-se i treballar en equip. 
 
 
Es valorarà: 
 

▪ Experiència en llocs de treball similars. 
 
 
Condicions laborals 
 

▪ Dedicació exclusiva, jornada completa 
▪ Contracte d’1 any, amb període de prova de 2 mesos i possibilitat de continuïtat. 
▪ Ubicació a Barcelona, a les oficines del Fons Català. 
▪ Salari: 34.000 euros bruts anuals 
▪ Incorporació immediata 

 
 
Candidatures 
 

▪ Les persones interessades han d’enviar per correu electrònic el seu currículum a 
fonscata@fonscatala.org fent constar la referència: “Plaça de tècnic de Cooperació 
Tècnica, Estudis i Coneixement” 

▪ Data límit de presentació de candidatures 21 de maig de 2021 
 
 
Es contactarà amb els candidats preseleccionats per fer una entrevista. En cas de no rebre 
resposta, es considerarà desestimada la candidatura. 
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