
 

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

TÈCNIC DE MEDI AMBIENT (EXPEDIENT BT2019-01) 

 

Barcelona, a 04 de desembre de 2019 

 

 

Funcions generals 

 

Suport a l’Àrea de Medi Ambient en la realització i execució de projectes de medi ambient, 

en especial dels projectes paisatgístics, redacció de documents d’avaluació ambiental 

estratègica de PDUs, redacció d’informes ambientals en sòl no urbanitzable, treball sobre 

visuals paisatgístiques, estudis de valor del paisatge, així com altres tasques que el 

departament requereixi. 

 

 

Requisits 

 

Es sol·licita una persona amb formació superior en Ciències Ambientals i experiència 

demostrable superior a 10 anys com a tècnic de medi ambient. 

 

Es valorarà positivament:  

 Experiència en redacció de Documents Ambientals Estratègics DIE de Plans Directors 
Urbanístics a escala metropolitana (metròpolis de >3 milions habitants). 

 Estudis de Paisatge. 

 Redacció de projectes d’adequació paisatgístics. 

 Planificació d’estratègia de processos d’ambientalització interns a nivell 
d’administració pública. Processos plans, projectes i programes a escala urbana. 

 Treballs d’anàlisi de valors ambientals  de teixits urbans. 

 Definició d’estratègies ambientals per la transformació de barris. Pas de sòl industrials 
a teixits residencial i terciari.   

 Definició d’estratègia i indicadors ambientals per a la preservació d’espais naturals 
protegits.  

 Redacció d’informes ambientals que acompanyen figures de planejament  en sòl urbà 

 Preparació de presentacions. 

 Directrius ambientals per barris sostenibles. 

 Servidors de mapes. 

 Elaboració de cartografia ambiental. 

 Visites d’obra i direcció ambiental pel seguiment de plans de vigilància ambiental 

 Coneixements de planificació sostenible en clau climàtica. 

 Directrius d’ordenació del sòl no urbanitzable. 

 Coneixements específics: Office nivell avançat i GIS (ESRI, QGIS), coneixements de 
paisatge, Indesign. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 32.000 i 34.000€ 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 BT2019-01 
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