
 

CONVOCATÒRIA PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER LA POSICIÓ DE 

TÈCNIC ARQUITECTE/A URBANISTA (EXPEDIENT BT2019-02) 

 

Barcelona, a 04 de desembre de 2019 

 

 

Funcions generals 

 

Suport a l’Àrea de Territori i Projectes en les següents tasques:  

 Anàlisis relacionades amb la planificació urbana i territorial. 

 Assistir en el desenvolupament d’estudis i informes tècnics. 

 Redacció d’instruments de planejament urbanístic i territorial (Plans estratègics, PDU, 
MPGM, PMU i Plans especials, etc.). 

 Redacció de instruments de gestió urbanística.  

 Redacció d’avaluacions econòmiques financeres, informes de sostenibilitat 
econòmica i estudis de mercat. 

 Realització de presentacions i altres documents necessaris per a la difusió o 
explicació dels plans o estudis. 

 Suport en projectes transversals de l’empresa. 

 Anàlisis de bases de dades en GIS. 

 Realització de la planificació i seguiment de processos de participació ciutadana. 
 

 

Requisits 

 

Es sol·licita una persona amb formació superior en Arquitectura i especialització en 

urbanisme, planificació urbanística i territorial, i experiència demostrable superior a 10 anys 

com a tècnic arquitecte/a urbanista. 

 

Coneixements necessaris: 

 Experiència en la redacció de les diferents figures de planejament urbanístic i 
territorial. 

 Amplis coneixements sobre el marc normatiu relacionat amb la matèria. 

 Coneixements i experiència en ús de software: GIS (QGIS), CAD Microstation, Office, 
InDesing, Photoshop.  

 Coneixements bàsics sobre projectes d’urbanització i reparcel·lacions. 

 

Es valorarà positivament:  

 Estudis de postgrau, màster o doctorat i cursos relacionats amb la matèria. 

 Vivència en el treball amb equips multidisciplinaris. 

 Experiència en l’elaboració d’estudis i informes per a l’administració local. 

 Facilitat per relacionar-se amb institucions i l’administració, sobretot es valorarà 
l’experiència en altres administracions. 

 

 

Tipus de contracte 

 

Contracte indefinit, amb jornada laboral de 40 hores setmanals. Incorporació prevista per el 

16 de gener de 2020. 

 



 

 

Retribució 

 

En funció de la  vàlua i  de les funcions específiques del lloc de treball, i  de l’experiència 

demostrada, en una franja d’entre els 34.000 i 38.000€ bruts anuals. 

 

 

Termini presentació candidatures 

 

Fins el 13 de desembre de 2019. 

 

 

 

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

DE CORREU ELECTRÒNIC SEGÜENT: aleix.adell@fyte.com amb la referència BT2019-02 

 

 

 

 

 

mailto:aleix.adell@fyte.com

