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Plaça de Tècnic/a d’Acció Humanitària i Emergència 

 
 
 

Antecedents i objectiu 
 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització sense ànim de lucre 

formada per 307 ajuntaments i altres ens supramunicipals 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 

 

El Fons Català no és una agència d’ajut humanitari, atès que ja hi ha diversos organismes 

internacionals i ONG especialitzades que actuen en aquestes circumstàncies per pal·liar els 

efectes més immediats de les emergències, però actua com a organisme de coordinació de 

les aportacions dels municipis catalans que s’han solidaritzat amb els pobles que estan 

patint la situació d’emergència.  

 

L’Àrea d’Acció Humanitària i Emergències del Fons Català intervé, de manera indirecta, en la 

identificació i desplegament de respostes d’emergència de crisis provocada per l’esser humà i/o 

per catàstrofes naturals. El suport se centra, sobretot, en la fase d’ajut a la reconstrucció i 

rehabilitació de les comunitats afectades -són accions menys immediates i amb un enfocament 

a més llarg termini orientades a la resiliència dels països- i en la prevenció de desastres -

activitats destinades a reduir els riscos i preparar-se per enfrontar-se a ells en el futur-.  

 

La identificació i desplegament de respostes d’emergència compta amb la participació de les 

entitats directament implicades i posem èmfasi en la denúncia i explicació de les causes dels 

desastres. 

 

“Reconstruir per transformar” és l’objectiu de totes les actuacions del Fons Català en situacions 

posteriors a les crisis. Un cop superada la fase en què és necessari l’ajut humanitari 

d’emergència, cal replantejar-se la reconstrucció de la societat afectada en tots els àmbits. 

L’enfocament en les situacions d’emergència no és només un enfocament de contingència, sinó 

que s’orienta cap a una cooperació transformadora, que ajudi a la recerca de solucions que 

incideixin en la reducció de la vulnerabilitat tot aplicant noves polítiques que impulsin el 

desenvolupament humà i sostenible en el conjunt de les regions. 

 

La  persona escollida estarà sota supervisió  de la cap  d’àrea d’Acció Humanitària i Emergència, 

convertint-se en un suport  fonamental a una àrea que ha crescut i s’ha consolidat com un 

referent  en el món local davant les situacions d’emergència i crisi humanitària.  La plaça serà 

un reforç per la campanya d’Ucraïna en una primera fase, donarà suport en el desenvolupament 

de les campanyes, s’encarregarà del seguiment  físic i financer, gestionarà els aspectes logístics 

de les missions, etc. 
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Objectius de la plaça: 

 

Contribuir a augmentar la capacitat operativa de l’àrea d’Acció Humanitària i Emergència del 

Fons Català.  

 

 

 

Les funcions principals seran: 

 

 

▪ Suport en el procés de gestió de les Campanyes d’Emergència del Fons Català. 

▪ Fer el seguiment d’avenç físic i financer dels projectes d’emergència: valoració (ex-

ante), elaboració de fitxa de síntesi i fitxa de valoració de seguiment. 

▪ Donar suport a la preparació de balanços de les campanyes d’Emergència actives. 

▪ Donar suport a la preparació de la logística de les missions sobre terreny relacionades 

amb les campanyes d’Emergència actives. 

▪ Preparació d’informes interns i externs relacionats amb els projectes i campanyes 

actives. 

▪ Suport a la convocatòria i seguiment de continguts i acords del Grup de Treball Món 

Local Refugi. 

▪ Suport a l’acompanyament continuat a les entitats i ajuntaments implicats en projectes 

d’emergència actius. 

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

requereixi.  

 

 

 

 

Requisits 

 

 

▪ Experiència de dos anys en una posició  igual o similar. 

▪ Formació específica en gestió del cicle de projectes: identificació, formulació, 

avaluació ex-ante i seguiment tècnic i financer. 

▪ 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 a nivell professional, es valoraran 

coneixements de francès. 

▪ Coneixements de la gestió de fulls de càlcul, bases de dades i xarxes socials. 

▪ Disponibilitat per assistir puntualment a reunions amb entitats les tardes, vespres i 

caps de setmana. 

▪ Experiència o visió internacional.  

▪ Disponibilitat per viatjar. 
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Competències transversals 

 

▪ Resolució de problemes: capacitat d'afrontar els problemes i resoldre'ls d'una 

manera adequada. 

▪ Organització del treball: Optimitzar els recursos per tal d'utilitzar-los d'una manera 

eficaç i eficient. 

▪ Treballar en equip: Capacitat de realitzar tasques  conjuntes amb la finalitat de 

contribuir a un objectiu comú. 

▪ Autonomia i capacitat d’iniciativa:  Prendre decisions i proposar i plantejar nous 

elements o idees i independència a l'hora de realitzar les tasques. 

 

 

 

Es valorarà: 

 

 

▪ Formació específica en enfocament de gènere i basat en drets humans. 

 

▪ Experiència o coneixements específics d'acció humanitària  i emergències. 

 

 
 

Condicions laborals 
 

▪ Jornada Completa 

▪ Contracte amb 2 mesos de prova. 

▪ Ubicació a Barcelona, a les oficines del Fons Català. 

▪ Salari: 31.000 euros bruts anuals 

▪ Data incorporació: 1 de juny. 

 
 

Candidatures 
 

▪ Les persones interessades han d’enviar per correu electrònic el seu currículum i carta 

de presentació  a curriculum@fonscatala.org fent constar la referència: “Plaça de 

tècnic d’AH i E” 

▪ Data límit de presentació de candidatures: 30 d’abril del 2022 

 
 

Es contactarà amb les persones candidates preseleccionades per fer una entrevista. En cas de 
no rebre resposta durant els 15 dies posteriors al tancament de la convocatòria es considerarà 
desestimada la candidatura.  
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