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L’Euroregió AECT Pirineus Mediterrània contracta  

 

 1 Responsable de projectes de Medi ambient, Clima i Energia 
 

L’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM) és un establiment públic creat l’any 2004, fruit d’una 

forta voluntat política de la Regió d’Occitània i dels governs de Catalunya i les Illes Balears, 

amb l’objectiu comú de formar un pol de cooperació de referència basat en la innovació, 

el desenvolupament sostenible i la integració territorial. Estructura eixida dels Reglaments 

Europeu (CE) núm. 1082/2006 del Parlament europeu i del Consell del 5 de juliol del 2006 i 

(UE) núm. 1302/2013 del Parlament europeu i del Consell del 17 de desembre del 2013, 

l’Agrupació europea de Cooperació territoral (AECT) és la forma jurídica que li dóna 

personalitat jurídica i està assimilada en dret francès a un establiment públic de tipus 

sindicat mixt obert. La seva seu és a Perpinyà (Regió d’Occitània, França). 

 

Ubicació Seu de l’AECT a Perpinyà (Regió d’Occitània, França) 

Teletreball possible fins a 3 dies / setmana 

Funció Activitats principals: 

Sota l’autoritat del Secretari general i del Responsable administratiu i financer, 

durà a terme el pilotatge i la coordinació dels projectes de cooperació 

(europeus i euroregionals) dels seus sectors. 

Les seves missions: 
 Coordinació, gestió i seguiment tècnic, administratiu i financer de les 

accions i dels projectes euroregionals i europeus; 

 Coordinació, gestió i seguiment tècnic, administratiu i financer dels 

projectes de cooperació; 

 Dinamització i coordinació de la Comissió Medi ambient, Canvi climàtic i 

Energia, i dels grups de treball constituïts; 

 Muntatge i pilotatge de projectes europeus;  
 Elaboració i seguiment administratiu dels convenis; 

 Paper d'interlocutor amb les instàncies europees; 

 Gestió de les convocatòries generades des de l’AECT; 

 Foment del procés de creació de projectes; 

 Enllaç i seguiment constant amb els actors que executen els projectes 

recolzats per l’AECT sobre el terreny. 

Activitats secundàries: 

Donar suport al Secretari General i al Responsable administratiu i financer en 

aquelles tasques que es vinculen amb les administracions regionals. 

Relacions 

funcionals 

 Sota la direcció del Secretari general i del Responsable administratiu i 

financer; 

 Relacions permanents amb el conjunt de l’equip tècnic de l’EPM, 

especialment amb la resta de responsables de projectes; 

 Relacions amb els càrrecs electes i les direccions d’afers europeus i/o 

exteriors dels socis, així com amb les direccions sectorials; 

 Relacions amb les institucions nacionals i europees; 

 Relacions amb els socis dels projectes. 
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Especificitats i 

requeriments 

particulars 

vinculats amb la 

funció 

 

Domini de les llengües següents: francès, català i/o castellà (el domini d’aquestes 

dues llengües tindrà un valor afegit) i anglès (llegit, escrit i parlat). 

Es treballa diàriament en tots aquests idiomes. 

Desplaçaments freqüents pel territori euroregional i per la resta d’Europa en funció 

dels programes, projectes o necessitats de l’AECT. 

 

Formació 

desitjada 

Títol de Màster (batxillerat + 5 o equivalent) en: 

- Dret Comunitari, Afers Europeus, Relacions Internacionals o Gestió de 

Projectes Europeus 

O 

- Medi Ambient, Desenvolupament Sostenible, Transició Energètica, Aigua, 

Polítiques Públiques de l’Energia, Biodiversitat o Turisme 

Competències 

requerides 

 Experiència imprescindible en l’elaboració i la gestió de projectes 

europeus; 

 Bon coneixement dels programes de finançament europeu amb una 

sensibilitat particular vers els àmbits del medi ambient i desenvolupament 

sostenible; 

 Bon coneixement de les organitzacions comunitàries; 

 Bon coneixement del sector del medi ambient, del desenvolupament 

sostenible i del turisme; 

 Domini de les eines ofimàtiques (Office 365, Word, Excel, PowerPoint) així 

com de les tecnologies de la informació i la comunicació; 

 Esperit d’equip i habilitats relacionals; 

 Rigor i autonomia en l’organització del propi treball; 

 Capacitats d’anàlisi i de síntesi; 

 Capacitats de redacció; 

 Pràctica corrent dels francès, català i anglès en prioritat; 

 Coneixement del treball en “mode projecte”; 

  Disponibilitat. 

 

Temps de treball Jornada completa 

 

Modalitats: adreçar una carta de presentació en francès i català, i/o castellà i/o occità, només en 

versió numèrica, especificant la referència del col·lectiu a continuació, així com un CV actualitzat, 

mitjançant carta a :courrier@euroregio-epm.eu, dirigit a: 

 

Senyora Presidenta de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània AECT 

Carole Delga 

Euroregió Pirineus-Mediterrània AECT 

El Centre del Món | 35, Boulevard Saint Assiscle | CS 32032 | 66011 PERPIGNAN CEDEX 

 

Referència administrativa: RESP PROJ MEDI AMBIENT CLIMA ENERGIA 

 

Les candidatures s’han de rebre, com a molt tard, el divendres 16 dedesembre del 2022 a les 17h. 
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