Des del Col·legi d’Enginyers i Enginyeres de Camins, Canals i Ports de
Catalunya obrim la convocatòria per a cobrir una plaça per realitzar treballs de
consultoria de mobilitat sostenible en el marc d’un projecte de cooperació amb
l’Àrea Metropolitana de San Salvador.

EL PROJECTE
El Col·legi d’Enginyers i Enginyeres de Camins, Canals i Ports de Catalunya promou
el projecte de cooperació amb l’Àrea Metropolitana de San Salvador juntament amb
l’AMB i l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP). Aquest projecte és
finançat pel mateix Col·legi, gràcies als fons del llegat de l’enginyer Jaume Vallet.
El projecte s’orienta a contribuir a l'actualització i implementació d'una política pública
de mobilitat urbana sostenible a partir d'estratègies i accions encaminades a afavorir
el dret a la ciutat. Concretament, es tractarà d’actualitzar la Política de Mobilitat Urbana
sostenible, equitativa i segura, de l’Àrea Metropolitana de San Salvador, El Salvador.
Els dos principals reptes del projecte són:
•

•

Identificar i prioritzar les estratègies per impulsar una nova política de
mobilitat urbana per a l'Àrea Metropolitana de San Salvador, basada en la
integració dels diferents modes de mobilitat i la incorporació d'enfocaments
de gènere, diversitats, sostenibilitat, drets i d'adaptació al canvi climàtic.
Enfortir els processos de formació i capacitació dels continguts de la Política
de Mobilitat Urbana sostenible, equitativa i segura, dirigits a personal tècnic
de San Salvador.

Les persones interessades poden enviar el seu Currículum Vitae i una carta de
motivació a: inscripcions@camins.cat indicant la referència Projecte San Salvador.
Data límit per enviar les candidatures: 25/06/2019. Les candidatures que es rebin
després de la data fixada no seran valorades.

ACTORS IMPLICATS
Les institucions que donen suport a la iniciativa son:
•
•
•
•

Consell d'Alcaldes i Oficina de Planificació de l'Àrea Metropolitana de San
Salvador -COAMSS / OPAMSS
Col·legi d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Catalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona (Mobilitat i Cooperació)
Associació per a la Promoció del Transport Públic
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Així mateix, s'involucren actors clau per a la mobilitat a l'Àrea Metropolitana de San
Salvador, especialment a través del CODEMET.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR
S'han identificat les següents línies de treball a impulsar de manera conjunta en el
marc del projecte:
•
•
•
•
•
•

Comunicació amb tots els actors, tant a nivell de San Salvador com a nivell
Barcelona.
Revisió i actualització de la Política de Mobilitat Urbana actual.
Identificació i priorització de línies estratègiques de la política de mobilitat
urbana sostenible.
Formació al personal tècnic local.
Identificar projectes pilot per implementar les accions proposades en la nova
política de mobilitat urbana sostenible.
Elaboració d’informes i justificacions per a la direcció del projecte.

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Es valorarà l’interès i motivació pels projectes de cooperació.
Es valorarà el coneixement i l’experiència en projectes de consultoria,
transport i mobilitat.
Es valorarà el coneixement i l’experiència en organització de seminaris i
trobades de treball i debat.
Capacitats de comprensió estratègica i accionar operatiu: definir, articular,
visió compartida, resultats d'organització i assoliment d'objectius a mitjà i
curt termini.
La capacitat de treball de forma autònoma i la flexibilitat són requisits
imperatius.
Capacitat de complir els compromisos en els terminis pactats, dirigir i
coordinar el treball de manera efectiva amb altres grups i treballadors.
Treball en equip: fomentar la participació i la implicació de tots els membres
de l'equip, construir consens i aconseguir la cooperació efectiva.
Capacitat comunicativa per involucrar altres, adaptar la comunicació pròpia
a les necessitats, els interessos i l’estil de l'audiència.
Domini de MS Office (Word, Excel, Project, PowerPoint, Outlook).
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CONDICIONS DE L'OFERTA
Durada del projecte: 6 mesos
Ubicació: La oficina tècnica serà a les oficines de L’Associació per a la Promoció del
Transport Públic (Carrer de la Indústria, 220, 08026 Barcelona).
Seguiment dels treballs: El Col·legi d’Enginyers de Camins, l’AMB i l’Associació per
a la Promoció del Transport Públic coordinaran el projecte. Es realitzaran sessions
periòdiques via Skype amb l’equip tècnic de San Salvador.
Estades tècniques a San Salvador: Durant aquests 6 mesos es preveuen 2 visites
tècniques de 3 setmanes a San Salvador, durant el segon i cinquè mes del projecte.
Aquest es farà amb l’acompanyament de l’equip tècnic de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
Incorporació: Juliol 2019.
Remuneració: 9.500 euros bruts. El conjunt del projecte es valora en 15.000 euros
on s’inclouen a part dels honoraris, les despeses de desplaçament i estada a Sant
Salvador.
Requisits: Ser col·legiat/da o precol·legiat/da del Col·legi d’Enginyers de Camins
Canals i Ports.
Possibilitats específiques per precol·legiats:
En cas que el candidat sigui estudiant de Màster de l’Escola de Camins i estigui
interessat en presentar els treballs realitzats en el context del projecte com a Treball
Final de Màster, des de l’inici del projecte s’implicaria també en el projecte el tutor de
la UPC que l’estudiant hagués contactat.
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