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CONCURS PER A LA SELECCIÓ D’UN/A COORDINADOR/A DE 
L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER L’AIGUA PÚBLICA 
(AMAP). 
 
 

BASES 
 
ANTECEDENTS: 
 
L’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) és una associació sense 
ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, constituïda el 31 de gener de 2018.  
L’organització de l’AMAP, d’acord amb els estatuts vigents, es basa en l’Assemblea 
General, la Comissió Executiva, la Comissió Assessora i els òrgans de gestió.  La 
finalitat principal de l’AMAP és difondre i promoure la gestió pública de l’aigua i donar 
suport als municipis que desitgin emprendre aquest camí. 
 
OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA: 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació indefinida d’un/a Coordinador/a de 
l’AMAP, a dedicació complerta amb un període de prova de 3 mesos. La retribució 
econòmica és de 41.000,00 €/any de sou brut. El lloc de treball estarà ubicat a la seu de 
BCASA (C/Acer 16, Barcelona). 
 
FUNCIONS: 
 
Les funcions del Coordinador/a de l’AMAP, de forma enunciativa però no limitativa, 
són aquelles que requereix el funcionament de l’Associació: 
 

- Participar en les activitats de comunicació i difusió de l’AMAP. 
- Coordinar, impulsar i executar les activitats de l’AMAP. 
- Preparar documentació, procediments, pressupostos, contractes i resta de 

documentació organitzativa pels òrgans de govern de l’AMAP. 
- Dur a terme les tasques i funcions de la secretaria tècnica i administrativa de 

l’AMAP. 
- Organitzar actes, jornades, cursos i seminaris per a la difusió i promoció de la 

gestió pública de l’aigua. 
- Impulsar les activitats que acordin els òrgans de govern de l’Associació. 
- Recolzar i participar en iniciatives municipals de divulgació de la gestió pública 

de l’aigua. 
- Assessorar als municipis interessats en l’impuls de la gestió pública de l’aigua. 
- Coordinar serveis d’assessorament administratiu, tècnic, jurídic i econòmic en 

processos de recuperació de la gestió pública directe de l’aigua. 
- Participar en xarxes nacionals i internacionals relatives a la gestió pública de 

l’aigua en representació de l’AMAP. 
- Participar en iniciatives de debat, investigació i recerca sobre la gestió pública 

de l’aigua en representació de l’AMAP. 
 
REQUISITS: 
 

- Titulació superior: grau, llicenciatura, enginyeria.  
- Ser ciutadà/ana espanyol/a o complir els requisits establerts al Títol IV Capítol 

I, del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre. 
- Tenir complerts setze anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa. 
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- No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de 
l’Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici de les 
funcions públiques. 

- Acreditar coneixement de suficiència de català nivell “C1”, mitjançant certificat 
oficial o superació de prova de nivell. 

- Carnet de conduir tipus B1. 
- Experiència professional mínima de 3 anys en el sector públic ocupant llocs de 

treball de tècnic superior amb tasques de comandament, de responsabilitat o 
assimilable. 

 
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
 
El termini per inscriure’s a l’oferta de treball finalitza el dia 9 de febrer de 2020 a les 
23:59h. 
 
Les persones interessades han d’enviar la instància i el conjunt de la documentació 
requerida acompanyada de currículum vitae detallat i fotocòpia dels 
documents acreditatius dels mèrits que al·leguin, adjuntant a més: 

- Fotocòpia del DNI 
- Fotocòpia del carnet de conduir 
- Fotocòpia de la titulació requerida 
- Fotocòpia del nivell C1 de català 

 
Aquesta documentació acompanyada de la instància de sol·licitud s’adreçarà a la 
Coordinació de l’AMAP  enviant correu electrònic a l’adreça amap@amap.cat amb 
còpia també a rsanchezh@bcn.cat. 
 
COMISSIÓ DE SELECCIÓ: 
 
La Comissió de selecció estarà formada per: 
 

- President: Representant de la Presidència, o en qui delegui (Ajuntament de 
Barcelona) 

- Vocals: Representant de l’Ajuntament del Prat de Llobregat a l’AMAP - 
Vicepresidència (o persona en qui delegui), Representant de l’Ajuntament del 
Terrassa a l’AMAP - Tresoreria (o persona en qui delegui), Representant de 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a l’AMAP - Secretaria (o persona en qui 
delegui), Coordinador de l’AMAP.  

 
 
FASES DEL CONCURS: 
 
Primera Fase: concurs de mèrits. 
 
Es valoraran els currículums dels aspirants fins un màxim de 10 punts, d’acord amb 
el següent barem: 
 

1. Experiència laboral acreditada superior a 3 anys en tasques de gestió directives 
en l’àmbit de l’administració pública local. Es valorarà especialment el fet 
d’haver participat o col·laborat en l’anàlisi, preparació i/o implementació de 
processos de recuperació o internalització de serveis públics d’aigua, fins un 
màxim de 4 punts. 
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2. Experiència acreditada en tasques de difusió, comunicació i relacions 
institucionals en l’àmbit públic local, fins un màxim de 2 punts, donant 1 
punt per cada any complert acreditat. 

3. Experiència en participació en entitats sense ànim de lucre, en projectes 
relacionats amb la cooperació, especialment en temes relacionats amb el cicle de 
l’aigua, fins un màxim de 2 punts, donant 1 punt per cada any de 
participació acreditada en projectes de cooperació. 

4. Altres titulacions superiors relacionades amb la gestió del cicle de l’aigua: 
tesines, cursos de postgrau, màsters o doctorats. S’atorgarà fins un màxim 
de 1 punt a aquells aspirants que aportin altres titulacions superiors 
diferents a la titulació requerida. 

5. Suficiència en idiomes estrangers, llengua francesa i anglesa (nivell B2 segons el 
MCER, titulació equivalent o superior). S’atorgarà 0,5 punts per cada 
llengua estrangera (francès o anglès), fins un màxim d’1 punt. 

 
Segona Fase: entrevista personal. 
 
La Comissió de selecció podrà convocar als aspirants millor puntuats en el concurs de 
mèrits per a la realització d’una entrevista personal, que servirà per avaluar la idoneïtat 
i l’adequació del candidat a les funcions requerides. L’entrevista es valorarà fins un 
màxim de 5 punts. 
 
La persona seleccionada haurà de presentar els originals de tota la documentació 
acreditada en el currículum presentat en la sol·licitud per tal de poder ser verificada. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I CONTRACTACIÓ 
 
La Comissió de Selecció proposarà a la Comissió Executiva de l’Associació de Municipis 
i entitats per l’Aigua Pública la contractació de la persona que hagi obtingut la major 
puntuació en la valoració total del procediment (competència delegada a l’Apoderada 
de l’AMAP). 
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INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD 
 
 
 
Qui subscriu   
 
 
Amb DNI     , amb domicili  
 
 
Població        codi postal  
 
 
Telèfon     correu electrònic  
 
 
 
Assabentat/ada de la convocatòria del concurs per a la selecció d’un/a coordinador/a 
de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) presento aquesta 
sol·licitud per prendre part a l’esmentada convocatòria i adjunto el currículum vitae i 
fotocòpia de la resta de documentació exigida. 
 
Així mateix, per la present declaro no haver estat separat/da mitjançant expedient 
disciplinari del servei de les administracions públiques, ni inhabilitat per a l’exercici de 
les funcions públiques. 
 
 
 
Barcelona, a _______ de________________ de 2020 
 
 
 
Signatura 
 
 
 
 
 
 
 

At. Coordinació de l’AMAP (Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua 
Pública). 

C/ de l’Acer, 16, 3a planta – 08038 BARCELONA 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD), us informem que la presentació d’aquesta instància dóna lloc a la inclusió de les dades de 
caràcter personal en el fitxer de registre d’entrada i sortida, i en el fitxer de bases de dades d’expedients, 
l’entitat responsable dels quals és el l’AMAP (Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública). Podeu 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant d’aquesta institució, Plaça Sant Jaume 1, 
2a planta, 08003 (Barcelona). Us informem que les vostres dades poden ser cedides a altres autoritats que 

tenen competències legalment conferides, per a la resolució de la vostra sol·licitud. 


