
 
 

TÈCNIC/A D’ECONOMIA CIRCULAR 

 

Reactivació Badalona 

Reactivació Badalona és una societat mercantil pública integrada a l’Àmbit 
d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID, que té la missió d’implementar la 
política econòmica i el desenvolupament local per promoure la millora de la 
qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans de Badalona a través del foment 
de l’ocupació, l’impuls de l’emprenedoria i el suport a les empreses, 
responent a les diferents necessitats de les persones en el seu territori. Així 
com potenciar el reequilibri entre territoris per assolir un model just de 
desenvolupament econòmic i de creació, manteniment i repartiment de 
l'ocupació. Tota l'activitat de Reactivació Badalona es realitza al voltant 
d'aquests valors: - Igualtat d'oportunitats i progrés social. Promoure el 
desenvolupament d'un model just de creació, manteniment i repartiment de 
l'ocupació, que empoderi la ciutadania, incorpori la perspectiva de gènere i 
de diversitat en tots els àmbits organitzatius i de forma transversal i 
afavoreixi el reequilibri entre territoris. - Cooperació dins l'organització i amb 
d'altres. Impulsar interna i externament la cooperació i la professionalitat 
dels treballadors a través de la millora contínua, avançant cap a l'excel·lència 
de les seves competències i del desenvolupament del seu talent, tot 
fomentant formes de treball en equip, col·laboratives, transversals i 
participatives que afavoreixin el benestar laboral i de la ciutadania. - Esperit 
de servei públic i ètica professional i personal. Impulsar uns serveis públics 
que avancin cap a una major coordinació de l'ecosistema públic, privat i 
comunitari on les bones pràctiques, la transparència, l'ètica professional i 
personal i la virtut pública, com a concreció pràctica d'uns determinats valors, 
siguin les bases que consolidin el bon govern i l'orientació a la ciutadania. 

Descripció de l’oferta 
 

Missió del lloc de treball 



 
Proposar, planificar, dinamitzar i garantir la correcta implementació 
d’accions estratègiques per al desenvolupament econòmic i la promoció de 
l’ocupació del territori entorn a l’economia circular. 

Responsabilitats 

• Impulsar i executar el pla d’acció en matèria d’economia circular al 
municipi. 

• Desenvolupar un procés sistemàtic, àgil i òptim per la identificació 
relacionada amb el creixement econòmic del territori, l’ocupació i 
la creació d’empreses. Recollir i sistematitzar dades i indicadors 
sociolaborals i socioeconòmics per una diagnosi de les zones 
objecte d’intervenció. 

• Proposar accions que afavoreixin un desenvolupament econòmic 
generador d’ocupació. 

• Dissenyar i desenvolupar projectes concrets d’economia circular 
als sectors industrials i comercial. Coordinar equips de treball 
pluridisciplinaris (enginyeria, comercials, professionals de la 
logística, de la gestió empresarial, entre d’altres) en projectes 
vinculats amb el disseny de productes, l’estalvi, l’eficiència 
energètica i les energies renovables i també en projectes de 
reciclatge i valorització de residus sòlids urbans. 

• Assessorar empreses sobre la valorització dels seus residus 

• Analitzar dades i indicadors dels programes de comptabilitat 
energètica i monitorització de consums i recollida. 

• S’integrarà en equips multidisciplinaris de recerca per 
desenvolupar projectes orientats a l’anàlisi de la circularitat i la 
sostenibilitat de les tecnologies industrials.  

 

Tipus de contracte 

Indefinit (període de prova de 6 mesos) 

Salari 

36.000,00 € bruts anuals 

Termini inscripció a l'oferta 

Fins a les 23 hores del 28 de febrer de 2023. 



 
Adjuntem informació addicional d'aquest procés de selecció 

Requisits 
 

Titulació 

Grau universitari o Grau Superior de Formació Professional, preferentment 
en ciències ambientals, biologia, enginyeria de l’energia, enginyeria 
industrial, geografia, o similar. 

 

Formació addicional 

Es valorarà formació a nivell de Postgraus i Mestratges relacionats amb 
l’economia circular. 

Es valorarà formació addicional en economia circular i en l’àmbit de la 
planificació estratègica, el disseny i gestió de projectes, preparació de 
propostes per participar en convocatòries competitives autonòmiques, 
estatals, europees i internacionals, de desenvolupament local. 

Coneixements de metodologies, recursos de gestió i eines d’economia 
circular així com domini de l’ús de fulls de càlcul i bases de dades. 

 

Idiomes 

Imprescindible nivell alt de català i castellà. 

Es valorarà el coneixement d’altres idiomes, especialment de l’anglès. 

 

Experiència 

Imprescindible 3 anys d’experiència a nivell tècnic en projectes d’economia 
circular. 
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