
 
 

 
VINCLE- Associació per la Recerca i l’Acció Social 
 
Tècnic/a Social – Habitatge / Reallotjament 
 
Enviar CV's a falmacelles@vincle.org fins el 05.06.2022 
 
Dades de l’entitat 
Adreça: Marina, 164 pral. 1a Codi Postal: 08013 
Municipi: Barcelona 
Telèfon: 932687939 
Pàgina web: www.vincle.org 
Persona referent o de contacte: Francesc Almacelles 
 
Cerquem un/a professional per l’atenció i acompanyament social de la població  
afectada per les actuacions urbanístiques o de millora (reallotjaments), així com 
l’assessorament dels equips en la presa de decisions. 
 
Tasques i funcions: 

 Recollida de la documentació necessària per als tràmits dels processos derivats 
de les actuacions urbanístiques. 

 Entrevistes i reunions amb les persones residents de l’actuació de remodelació, 
tant a oficina com en els domicilis particulars, quan sigui necessari. 

 Acompanyament a la població afectada amb menys recursos davant 
l'administració. 

 Coordinació amb els serveis socials municipals. 

 Entrevistes i reunions amb altres agents socials i institucionals que actuen en el 
territori. 

 Suport a les tasques d'oficina: 
o Atenció a la població afectada. 
o Elaboració del cens de la població afectada per l’actuació. 
o Mediació en situacions de conflictes comunitaris i, en especial, en situacions 

d’ocupació irregulars o comportaments incívics. 
o Visites i inspeccions als habitatges de la població afectada per l’actuació o 

remodelació. 

 Elaboració de documents: Informes socials, de valoració de les condicions dels 
habitatges afectats. programes d’actuació per a la millora de la convivència 
(interculturalitat), informes, estudis o diagnosis en matèria d’habitatge, protocols 
per a la millora de l’ús del nou habitatge i de la gestió per un consum disminució 
de risc de pobresa energètica. 

 
Requeriments: 

 Tècnic/a en ciències socials (Treball social, Educació social, Psicologia…). 

 Formació en intervenció comunitària o mediació. 

 Experiència de treball en el marc de l’habitatge social. 

 Perfecte ús del català i castellà, parlat i escrit, es valoraran tercers idiomes. 

 Professional habituat a treballar en entorn informàtic. 


