L’Ajuntament de Terrassa, ha acceptat una subvenció regulada per l’Ordre GAH/95/2016,
de 26 d’abril, emmarcats en la RIS3·CAT i en el programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020 per realitzar la coordinació del Projecte d’especialització i competitivitat
territorial (PECT) HEALTH CARE INNOVATION LAB ORBITAL 40
Aquest projecte te diferents operacions impulsades per diferents agents econòmics del territori.
Segons la normativa d’aplicació per tal que aquests agents puguin accedir a aquestes línies de
subvenció, cal la figura del coordinador del PECT que sempre haurà de ser una administració
pública.
És per aquest motiu que dins d’aquest projecte, la participació de l’Ajuntament es materialitza
en l’operació de “Coordinació del PECT de Terrassa”, on pren la figura d’entitat representant
Per tal de desenvolupar aquestes tasques cerquem:
Tècnic/a Grau mig, per la gestió econòmica de la subvenció d’un projecte europeu (FEDER)
Funcions.
Realitzar el control, coordinació, planificació i seguiment econòmic de l’operació.
Introducció de les dades de justificació econòmica mitjançant SIFECAT.
Sistematitzar la guarda i custodia de la diferent documentació tant tècnica com administrativa del
projecte.
Realitzar reunions de coordinació tant amb els diferents agents del projecte com amb la DGAL.
Complir i fer complir la normativa d’aplicació.
Realitzar acompanyament en la contractació de serveis i/o inversions segons normativa del sector
públic.
Realitzar les justificacions tècniques i econòmiques pròpies de l’operació de Coordinació.
Donar suport en les accions de comunicació, comissions i grups de treball vinculats al projecte.
Mantenir i fer difusió de les accions i informacions que es realitzin des del projecte.
Treballar i coordinar-ne, si s’escau, amb altres serveis, entitats i institucions que treballin o
necessitin recolzament en aspectes de la subvenció.
Recollir, vetllar i treballar els indicadors de les operacions.
Realitzar el seguiment i/o control del pressupost de les operacions del projecte.
I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
Titulació requerida:
Diplomatura Universitària en ciències econòmiques i empresarials o equivalent
Nivell C català . Qui no ho pugui acreditar es realitzarà prova de nivell.
Es valorarà formació:
Relacionada amb normativa subvencions europees
Relacionada en justificacions i control de subvencions
Es valorarà experiència en:
Justificació de subvencions de Projectes Europeus ( FEDER)
Gestió amb l’aplicatiu SIFECAT
Coneixement plataforma interadminstracions EACAT

Període presentació instàncies:
Del 30 de gener al 8 de febrer (ambdós inclosos)
Inici contractació laboral:
Febrer 2019
Durada: 31 de desembre de 2020 o com a màxim fins a la finalització del projecte en cas de pròrroga

