
 OFERTA LABORAL:  Tècnic/a de projecte 

Descripció

El Consell  d’Associacions de Barcelona (CAB) obre una convocatòria laboral per a
cobrir una plaça de Tècnic/a de gestor del fons de contingències en el marc de la
Plataforma de Gestió Ciutadana.

La Plataforma de Gestió Ciutadana és un espai de coordinació i treball conjunt de les
associacions que gestionen equipaments i serveis municipals a Barcelona.

La convocatòria actual és per a la gestió del projecte d’intercooperació per definir  i
valorar  la  creació  d'un fons de contingències  que doni  resposta a les  entitats  que
gestionen equipaments públics sota el model gestió cívica.

Formació i coneixements

Indispensable:

 Estudis universitaris de grau mig o superior jurídics i/o econòmics
 Coneixement i experiència sobre la gestió d’entitats sense ànim de lucre
 Ampli coneixement del funcionament i característiques del teixit associatiu.
 Coneixement en la gestió i elaboració de projectes.
 Català parlat i escrit correctament (nivell C o equivalent)
 Coneixements a nivell d'usuari de programari lliure i entorns GNU/Linux

Es valorarà:

 Coneixements de la legislació i normativa en l’àmbit econòmic, jurídic i fiscal 
que afecta l’associacionisme.

 Formació complementària en matèria de finançament de les entitats tant públic 
(subvencions), com privat (fundraising, crowdfunding…).

 Participació en la xarxa associativa.
 Coneixement en dinamització,  facilitació de grups i processos de canvi 

organitzatius.

Funcions i responsabilitats principals

Les principals funcions adscrites a aquest perfil són:

 Elaboració d'estudi i concreció de les necessitats
 Definir criteris comuns mínims.
 Definició del model legal.
 Procés de creació de l'estructura organitzativa de gestió i governança. 

Competències clau

 Iniciativa.
 Flexibilitat i gestió del canvi.
 Planificació i organització.
 Pensament analític.
 Empatia
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 Orientació a l'assoliment d’objectius
 Preocupació per l'ordre i la qualitat.

Condicions Laborals i presentació candidatures

 Jornada: 20 h setmanals, de dilluns a divendres
 Horari: Tardes (a negociar segons disponibilitat)
 Sou brut mensual: 880 €
 Durada: 6 mesos (desembre-maig)
 Presentació de Cv: personal@cab.cat
 Data límit de recepció de CV: 25 d’octubre
 Referència: Tècnic/a projecte fons de contingències

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, des del  Consell
d’Associacions de Barcelona com a Responsable, li informem que tractarem les seves dades
personals amb la finalitat de tenir en compte el seu perfil en processos selecció per a llocs
vacants o de nova creació que s'originin periòdicament. Tractarem les seves dades sobre la
base del consentiment prestat mitjançant el lliurament o enviament del CV. Conservarem les
seves dades fins la finalització del procés de selecció i com a màxim per un termini d’un any,
després del qual procedirem a la seva eliminació.

Les dades no seran cedides a tercers, excepte en el cas d'obligació legal. Podrà exercitar els
drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat posant-se en
contacte  amb nosaltres  a  través del  següent  correu  electrònic  i  adjuntant  còpia  del  DNI  o
document anàleg: administracio@cab.cat

Així mateix, en cas de considerar vulnerats els seus drets, podrà interposar una reclamació
davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
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