
 

 

PETICIÓ DE TÈCNIC JUNIOR PEL PROJECTE DE L’OBSERVATORI 
METROPOLITÀ DE L’HABITATGE DE BARCELONA 

Barcelona Regional va rebre, per part de la Regidoria d’Habitatge de 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’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 la seva primera etapa de funcionament, l’O-HB centra els seus esforços en 
el desenvolupament de diferents eines de visualització d’aquestes dades 
d’habitatge, tant en suport on-line amb l’elaboració d’un visualitzador de dades 
en línia on-line, com en suport paper, en l’elaboració de mapes i altres recursos 
gràfics. 

En el marc d’aquest treball, Barcelona Regional necessita recolzament tècnic pel 
desenvolupament d’aquestes tasques de visualització de continguts així com en 
la recerca i desenvolupament de projectes de caràcter urbà. 

 

Tasques a desenvolupar: 

- Visualització de dades per mitjà d’eines de geolocalització (GIS o 
similar), eines de visualització on-line,  i altres eines per l’elaboració dels 
elements gràfics necessaris a incloure en els diferents informes amb 
especial interès en aquelles eines de visualització en 3D. 

- Maquetació de tots els documents a entregar amb nocions de disseny gràfic 
per a l’elaboració dels informes i aplicacions gràfiques de la marca o estil 
de l’O-HB. 

- Recerca i desenvolupament de projectes urbans i d’habitatge : Treballs 
relacionats amb l’elaboració de Becnhmarking sobre els estudis específics a 
realitzar, i suport tècnic en el desenvolupament de projectes de caràcter 
urbanístic relacionats amb habitatge. 

- Tasques de suport i assistència a la direcció tècnica de l’Ó-HB : suport en la 
coordinació dels continguts elaborats per l’oficina tècnica, relació amb tots 
els agents col·laboradors de l’O-HB, amb l’ elaboració dels materials 
específics per dur-la a terme 

 

 

 

 



 

 

Perfil del personal requerit: 

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

FORMACIÓ: 

Llicenciatura de Grau Superior d’Arquitectura amb formació o experiència  
complementària vinculada al desenvolupament de les següents tasques : 

- Eines de geolocalització de dades:  GIS o similar 
- Programes de visualització en 3d: Grasshopper, Revit, Autocad 
- Programes per les aplicacions gràfiques i maquetació de documents: 

Paquet Adobe (Illustrator, Indesign, Photoshop) 

 

Es valorarà l’experiència en projectes similars amb els que són objecte d’aquest 
contracte 

 

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 
24.000€ i uns 30.000€ 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, 18 d’octubre de 2017 

 

Josep Bohigas 
Director General

 


