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Gestor/a de contractes – Àmbit Espai Públic 

 
Missió 
 
Situar a la Central de Compres del Món Local que impulsa l’Associació Catalana de 
Municipis i comarques com a punt de referència en la contractació de bens i serveis 
per part dels ens locals de Catalunya. 
 
 
 
 

Funcions 
 
S’encarregarà d’atendre les consultes i peticions sobre els serveis de la central de 

compres amb especial atenció als serveis en l’espai públic (Enllumenat públic, parcs 

infantils, mobiliari urbà) i altres serveis que li siguin encomanats.   

Actuarà com a persona de contacte de les empreses adjudicatàries preferentment per 

les de serveis en l’espai públic i d’altres sectors que li siguin encomanats  

Col·laborarà en l’optimització de les operacions sobre altres serveis prestats a les 

entitats beneficiaries de la nostra oferta.   

Estarà integrat en un equip on existeixen altres perfils similars cadascun orientat a un 

sector, operació específica o grup de serveis.  

Treballarà sota les directrius del cap de l’oficina de seguiment de contractes de la 

central de compres. 

Les funcions específiques són: 

 Realitzar les activitats comercials adequades de contacte amb els principals 

interlocutors: entitats beneficiaries dels nostres serveis i empreses 

adjudicatàries de la central de compres.  

 Presentar la central de compres i assessorar a les entitats destinatàries en el 

procés de contractació dels nostres serveis. 

 Enregistrar i documentar l’activitat realitzada i les operacions tramitades amb 

l’objectiu de mantenir els indicadors clau de gestió. 

 Identificar les principals adjudicacions realitzades per les entitats beneficiaries 

dels nostres serveis amb especial atenció als serveis en l’espai públic i altres 

que li siguin encomanats.   

 Donar suport tècnic en la definició dels serveis en l’espai públic o altres serveis 

que li siguin encomanats.   
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 Complir amb el desenvolupament dels plans de difusió per als destinataris dels 

nostres serveis amb especial atenció als serveis en l’espai públic i altres que li 

siguin encomanats.   

 Contribuir a potenciar la notorietat y posicionament de l’entitat entre els 

diferents interlocutors de cadascun dels serveis prestats.  

 Reportar adequadament l’activitat i els resultats a la direcció, amb l’objectiu 

d’ajudar en la presa de decisions operatives en relació als serveis en l’espai 

públic i altres serveis que li siguin encomanats. 

 Donar suport organitzatiu i participar activament en els esdeveniments 

organitzats per l’entitat. 

 
 

Requisits 
 
Requisits mínims:  

 

- Estudis de formació professional de segon grau, o  

- Professional amb experiència d’atenció al client en serveis en l’espai públic. 

 

Mèrits rellevants:  

 

- Experiència comercial serveis en l’espai públic. 

 

- Experiència en les relacions comercials amb l’administració pública. 

 

- Formació complementària en atenció al client. 

 

Idiomes: imprescindible català i castellà i es valoraran els coneixement d’anglès. 

 

Competències i/o habilitats: 

 

- Excel·lent comunicació 

- Forta orientació al client 

- Orientat a la resolució de problemes 

- Compromís 

- Empatia 

 

 


