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Programes d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local del Servei d’Ocupació de
Catalunya.

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat selecciona:
1 Tècnic/a de "Dinamització del nou laboratori d'innovació social"

ES REQUEREIX:
●
●
●
●
●
●

Tenir 18 anys complerts
Tenir nacionalitat espanyola, o estar en possessió de la residència legal a Espanya.
Estar inscrites com a demandants d'ocupació, si més no amb caràcter previ a la seva
contractació.
Titulació universitària oficial de grau, o de llicenciatura o diplomatura, preferiblement
en l’àmbit de les ciències socials, humanístiques o empresarials;
Experiència professional adequada a les activitats que haurà de desenvolupar.
Certificat de nivell C1 de llengua catalana o equivalent.

ES VALORA:
Estar
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

familiaritzat amb els següents àmbits de coneixement:
Innovació Social.
Ecosistemes d'innovació i /o recerca com: labs, fab labs o similars.
Coneixement del territori; característiques, actors i potencialitats.
Corrents de pensament pròpies de l’Àmbit (Innovació Social Pública, Laboratoris
d’Innovació Social de diferents tipus, Innovació Social Digital, Polítiques de
Transformació Innovadores, o altres).
Parla i escriptura de l’anglès
Entorn Office i plataformes col·laboratives al núvol (Drive, Miro, etc.)
Edició bàsica d'imatges i/o vídeos.
Eines i plataformes digitals de comunicació
Metodologies bàsiques d’investigació social, per tal de ser capaç d’analitzar l’entorn
d’una forma rigorosa, així com dinàmiques de grup.
Governs locals i el funcionament de les administracions públiques.
Planificació, gestió i control del pressupostos.
Estar empadronat a Sant Boi de Llobregat.
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Tenir experiència en:
● programes o entorns de treball similars
● dinàmiques relacionals i treball en xarxa i/o comunitari
● el tracte personalitzat i proper amb diversitat de persones, perfils i entorns.
● projectes de recerca
● formulació i/o justificació de projectes finançats per entitats supramunicipals (DIBA,
Generalitat i/o europeus)

Les Habilitats, capacitats i qualitats següents:
●
●
●
●
●
●
●
●

Bon coneixement de la dimensió socioeconòmica de l’àmbit geogràfic d’intervenció.
Habilitats relacionals per tractar amb els diferents actors del territori.
Capacitat de comunicació, de persuasió i d’iniciativa.
Imaginatiu o imaginativa, sociable, assequible, extravertit o extravertida, creatiu o
creativa i dinamitzador o dinamitzadora.
Receptiu o receptiva, amb capacitat d’observació i d’anàlisi.
Resolutiu o resolutiva i amb capacitat de diàleg, de negociació i de coordinació.
Actitud vocacional cap al territori i compromís amb el sector públic i amb el projecte
d’intervenció territorial.
Crític o crítica i capaç de qüestionar, però alhora demostrar flexibilitat.

Altres aptituds i actituds desitjades:
Aptituds:
● visió estratègica i transversal
● capacitat d’adaptació a les situacions canviants
● capacitat analítica
● capacitat disruptiva
● capacitat de treball individual i en equip
● autonomia
Actituds:
● motivació
● empatia
● dinamisme
● facilitat per les relacions personals
● discreció
● humilitat
● disciplina
● organització
● compromís
● vocació per l'Àmbit
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S’OFEREIX:
●
●
●
●
●

Contracte: d’un any
Horari flexible
Jornada: 1647 hores anuals
Salari (brut mensual): 29.431 €
Incorporació: 30 de desembre 2020

LLOC DE TREBALL:
L'activitat es durà a terme en el Centre d'Innovació Social de Sant Boi de Llobregat (Edifici
Centre de Serveis, Carretera de Santa Creu de Calafell, 33, 08830) i/o de manera telemàtica
sempre que sigui recomanable i sempre acordat amb la persona responsable del laboratori.

LES FUNCIONS MÉS DESTACADES QUE POT DUR A TERME EL TÈCNIC/A SÓN:
●

Promoure, dissenyar, facilitar, executar i avaluar activitats i dinàmiques que afavoreixin
la dinamització de Coboi lab, tant a nivell físic com virtual.

●

Treballar en un entorn d'innovació on caldrà identificar i catalitzar les oportunitats
emergents que sorgeixin de la relació i col·laboració entre actors de la quàdruple hèlix
(Empresa, Universitat, Administració i ciutadania) del territori, posant especial focus en
el disseny i facilitació dels processos d’innovació en els quals estigui implicat o que
impulsi Coboi lab.

●

Desenvolupar recerca en l’àmbit de la Innovació Social i sistematitzar els processos
executats en el marc de Coboi lab.

●

Tasques creatives, de desenvolupament, de gestió i justificatives de projectes amb
finançament provinent d’entitats públiques.

●

Promoure i facilitar espais, dinàmiques i metodologies col·laboratives per generar
entorns d'innovació social multiactor.

●

Identificar i donar suport a comunitats específiques i agents socioeconòmics amb
vocació d’impacte al territori.

●

Potenciar sinergies i transferència de coneixement entre els diferents agents
socioeconòmics.

●

Seguiment i avaluació continua de les pròpies accions realitzades/dissenyades.
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●

Detectar noves oportunitats i actuar com element catalitzador per un desenvolupament
del territori innovador des d'una òptica de la quàdruple hèlix (Empresa, Universitat,
Administració i Ciutadania), posant el focus especialment en els processos, les
relacions i en ‘la manera de fer’.

●

Disseny de propostes estratègiques per al seguiment d'iniciatives socials ciutadanes i
per al nou ecosistema digital de Coboi lab.

●

Dissenyar, executar i sistematitzar entrevistes i qüestionaris, així com espais de
pensament i generació de coneixement.

●

Gestionar i dinamitzar els canals de comunicació propis i plataformes de treball
col·laboratiu (web, XXSS, BBDD, Miro, Zoom, Drive, etc.).

●

Difondre la Innovació Social i la pròpia activitat de Coboi lab

Les persones interessades podran presentar-se via telemàtica a través del portal de
tràmits de l'ajuntament: www.santboi.cat/GuiadeTràmits. Per finalitzar el tràmit online
caldrà adjuntar còpia del DNI, Currículum Vitae, còpia del títol requerit, còpia del
certificat del nivell C de català, informe de vida laboral i documentació acreditativa en
situació d’atur. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del dia 16 al 24
de novembre, ambdós inclosos. De les instàncies rebudes es farà una primera selecció
segons la formació i l'experiència de les persones interessades. S'iniciarà un procés de
selecció només amb les candidatures que s'ajustin al perfil.

