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Descripció del lloc de treball 
 
  
 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL : Coordinador/a Operativa/o projecte Capitalitat Mundial 
Alimentació Sostenible 2021 

 

TITULACIÓ : 

 

Formació universitària grau superior  

FORMACIÓ ADDICIONAL : 

 

Es valorarà formació addicional a nivell de doctorat, màster o 
postgrau en l’àmbit de polítiques i model alimentari 

IDIOMES : 

 

Imprescindible nivell alt de català, castellà i anglès 

Es valorarà el domini d’altres idiomes 

 

CONTRACTACIÓ : 37,5 h setmanals  

El lloc de treball implica flexibilitat horària tenint en compte la 
necessitat de presència en determinats esdeveniments tant a 
Barcelona com a l’exterior 

TIPUS DE CONTRACTE : Obra i Servei 

INICI CONTRACTE : Novembre 2019 

FINALITZACIÓ CONTRACTE : Novembre 2022 

 

SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL : 49.000€ bruts anuals 

 

COMPETÈNCIES CLAU : 

 

- Compromís amb l’organització  

- Orientació estratègica 

- Orientació a l’assoliment 

- Comunicació 

- Negociació 

- Direcció de persones 

- Creativitat i Iniciativa 

COMPETÈNCIES CLAU ESPECIFIQUES: 

 

- Planificació i organització 

- Interlocució institucional 

EXPERIÈNCIA : 

 

Imprescindible 5 anys d’experiència en l’àmbit de les polítiques 
alimentaries o el model agroalimentari. 

Es valorarà experiència de treball en recerca, disseny o 
implementació d’estratègies i programes relacionats amb el 
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model agroalimentari o la sostenibilitat. 

Es valorarà experiència en iniciatives o organitzacions 
relacionades amb l’alimentació sostenible, l’agroecologia, la 
sobirania alimentària o similar.  

Es valorarà experiència en direcció d’equips i projectes amb 
cert grau de complexitat. 

Imprescindible 3 anys d’experiència en entorns de treball 
internacional. 

 

MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL : 

 

 

Coordinar  el projecte de Capital Mundial de l’Alimentació 
Sostenible 2021 (CMAS 2021) 

Implica:  

• Coordinació dels diferents equip tècnics que participen: 
PEMB, Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i 
altres organitzacions que se sumin a l’espai de 
coordinació de la capitalitat   

• Coordinació de l’elaboració i implementació del Pla de 
Treball per la Capital Mundial de l’Alimentació 
Sostenible 2021 

• Coordinació del procés cap una Estratègia Alimentaria 
de Barcelona amb projecció metropolitana 

 

DEPENDÈNCIA: Coordinador General del PEMB 

En coordinació amb el Comitè de Direcció de la CMAS 2021 
vinculat a la Direcció de Serveis d'Economia Cooperativa, 
Social i Solidaria de l’Ajuntament de Barcelona 

 

LLOCS QUE SUPERVISA : - Tècnics/ques de polítiques alimentàries del PEMB 

- Així com coordinar accions tècnics política alimentaria 
de Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i altres 
organitzacions que se sumin a l’espai de coordinació en 
el marc del projecte Capital Mundial Alimentació 
Sostenible 2021 

 

 

RESPONSABILITATS:  
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- Mantenir coordinació en les accions dels equip tècnics que participen en projecte CMAS 2021: PEMB, 
Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i altres organitzacions que se sumin a l’espai de coordinació 
de la capitalitat   

- Coordinar la creació programes, accions i recursos del projecte CMAS 2021. 

- Ajudar a incorporar les perspectives de les polítiques alimentàries i el projecte CMAS 2021 en les 
estratègies i programes de PEMB i de l’Ajuntament de Barcelona.  

- Facilitar la coordinació i implicació de les diferents àrees del Ajuntament de Barcelona així com altres 
organitzacions o administracions col·laboradores en el marc del projecte CMAS 2021. 

- Liderar i supervisar la implementació del pla de treball i el seu cronograma del projecte CMAS 2021. 

- Coordinar i facilitar la relació amb els agents empresarials, comercials, associatius, comunitaris, 
administracions públiques, etc. en la construcció d’accions i estratègies de desenvolupament de les 
polítiques alimentàries i en la coordinació del projecte CMAS 2021. 

- Supervisar i mantenir una estratègia coordinada així com una permanent interlocució tècnica amb el 
Comissionat d´Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària de l’Ajuntament de 
Barcelona a través de la coordinació permanent en el marc del projecte CMAS 2021. 

- Supervisar i mantenir una estratègia coordinada així com una interlocució fluïda amb el Secretariat i el 
comitè executiu del Pacte de Milà, la FAO, l’equip CEMAS de Valencia així com altres actors que 
esdevinguin clau en el desenvolupament del projecte CMAS 2021 tant en el àmbit local com internacional.  

- Representar institucionalment i operativament al Projecte CMAS 2021 i sub-sequentment a les 
organitzacions i administracions que el lideren (Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i Ajuntament de 
Barcelona) en esdeveniments, reunions, conferencies, etc. tan d’àmbit local com internacional, 
relacionades amb els objectius del projecte. 

- Realitzar totes aquelles funcions que per encàrrec o delegació li siguin encomandes per les persones 
responsables superiors del projecte CMAS 2021 (Coordinació General PEMB, Direcció de Serveis 
d'Economia Cooperativa, Social i Solidaria del Ajuntament de Barcelona i Comissionat d’Economia Social, 
Desenvolupament Local i Política Alimentària). 

- Supervisió del procés de construcció d’una Estratègia Alimentària de Barcelona amb projecció 
metropolitana. 

- Fomentar i assegurar la dimensió metropolitana del projecte CMAS 2021 mitjançant interlocució i projecció 
metropolitana amb actors públics i privats metropolitans així com la coordinació amb les seves estratègies i 
accions en l’àmbit alimentari. 

 

 

 


