
 

 

PERFIL DE TÈCNIC SENIOR PEL PROJECTE DE L’OBSERVATORI METROPOLITÀ DE 

L’HABITATGE DE BARCELONA 

Barcelona Regional ha rebut, per part de la Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de 

Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, un encàrrec per la posada en marxa i 

desenvolupament de les tasques inicials  de l’ Observatori Metropolità de l’Habitatge 

de Barcelona (O-HB) .  

L’O-HB és un instrument d’àmbit supramunicipal creat amb l’objectiu de realitzar una 
radiografia de l’habitatge a partir de informació estadística, estudis i treball de camp, 
per tal de definir amb més eficàcia les polítiques públiques d’habitatge. 

En el marc d’aquest treball, Barcelona Regional necessita recolzament tècnic per tal de 

desenvolupar el treball estadístic en matèria d’habitatge. 

Tasques a desenvolupar: 

- Gestionar les bases de dades existents en matèria d’habitatge per a la creació d’un 
sistema d’indicadors comú amb dades compartides provinents de diferents 
administracions i entitats. 
 
- Contacte amb responsables de cada una d’aquestes administracions a nivell tècnic  i 
les diferents fonts de dades. 
 
- Tasca de depuració i homogeneïtzació de dades. 
 
- Fixar les eines informàtiques necessàries per l’ anàlisi de dades i gestió de 
l’arquitectura de dades del sistema d’indicadors. 
 
- Establir les metodologies per la captació de dades no disponibles. 
 
- Analitzar les dades en els diferents àmbits d’actuació (ciutat de BCN i AMB) segons 
els indicadors establerts 
 
-I tots els treballs necessaris per a l’entrega dels informes estadístics que elaborarà 
l’O-HB. 
 

Perfil del personal requerit: 

Es sol·licita la cerca d’un tècnic amb els següents requisits 

FORMACIÓ: 

Llicenciatura i Màster relacionats amb: 

- Formació en matèria de les Ciències Socials  

- Formació en el camp de les Polítiques Públiques i socials 

- Formació en el camp de tècniques d’investigació  



 

 

 

EXPERIÈNCIA 

- Tractament de dades amb domini dels programes informàtics necessaris 

- Anàlisi estadístic amb l’elaboració d’informes o publicacions vinculades amb 

l’explotació estadística  

- Coneixement de la informació estadística disponible en matèria d’habitatge a 

l’àmbit de Catalunya, Àrea Metropolitana i ciutat de Barcelona 

- Treball realitzat dins, o en col·laboració, amb alguna de les administracions 

públiques compreses en l’àmbit català. 

 

Tipus de contracte 

Contracte per Obra i Servei, amb jornada laboral de 40 hores setmanals 

 

Retribució 

En funció de la vàlua i de les funcions específiques del lloc de treball, entre uns 

30.000€ i uns 34.000€ bruts anuals. 

 

TOTS ELS CV S’HAN DE FER ARRIBAR DINS EL TERMINI ESTIPULAT A L’ADREÇA DE 

CORREU ELECTRÒNIC SEGÜENT: info@enequip.com 

 

Barcelona, 4 de setembre de 2017 

 

Josep Bohigas 

Director General
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