
 

 

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

TÈCNIC ARQUITECTE/A (EXPEDIENT BT2020-01) 

 

Barcelona, a 15 de gener de 2020 

 

 

Funcions generals 

 

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

 Redacció d'estudis i projectes fins al nivell de projecte executiu en el seu àmbit de 

competència (d'obra, d'urbanització, de rehabilitació, de planificació urbanística, etc.) en 

relació a l'espai públic, equipaments i edificació en general i en particular als treballs 

previstos que tenen relació amb equipaments i també de transport de persones. 

 Estudis de necessitats, de casos similars i/o informes en relació als projectes i anàlisis 

relacionades amb la planificació urbana i territorial en general. 

 Suport a altres projectes de caràcter transversal de Barcelona Regional en relació a 

l'estratègia urbana, urbanisme, medi ambient, etc. 

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

 Mantenir els contactes necessaris amb tercers per dur a terme les seves tasques, així 

com participar en les reunions i comissions per a les quals sigui designat. 

 

 
Requisits 

 

Es sol·licita una persona amb titulació superior en arquitectura amb una trajectòria amb 

especialització en desenvolupament de projectes d’edificació i d’espai urbà amb coneixements 

de gestió planificació i desenvolupament de projectes. 

 

Experiència mínima demostrable superior a 10 anys (es valora experiència recentment 

desenvolupada dins de l’administració i/o empreses públiques). 

 

 Coneixements informàtics en: 

a. MicroStation (Imprescindible i amb nivell avançat) 

b. Dibuix 3D modelització i edició digital projectes (Sketchup v8 o similars) 

c. Amidaments i Pressupostos (TCQ) 

d. Entorn BIM (Revit) 

e. Coneixement en QGis, ArqGis  

f. Coneixement en programes d’analisi i/o certificacions energètiques) 

g. Nivell avançat en programes d’edició digital, presentacions (Office, InDesing, 

Photoshop, etc) 

 

 Idiomes: Català i Castellà (es valoren altres idiomes) 

 

 Competències personals: 

a. Competències digitals 

b. Treball en equip i cooperació 



 

c. Aprenentatge i utilització de coneixements 

d. Flexibilitat i gestió del canvi 

e. Planificació i organització 

f. Pensament conceptual 

 

 

Tipus de contracte 

 

Contracte indefinit, amb jornada laboral de 40 hores setmanals. Incorporació prevista a principis 

de febrer 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 36.000€ bruts anuals. 

 

 

Termini presentació candidatures 

 

Fins el 24 de gener de 2020. 

 

 

 

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 BT2020-01 

 

mailto:aleix.adell@fyte.com

