
 

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

POSICIÓ TÈCNIC/A ARQUITECTE/A ESPECIALISTA EN LA PROJECTACIÓ DE L’ESPAI 

PÚBLIC (EXP. BT2022-02) 

 

Barcelona, a 28 d’abril de 2022 

 

 

Funcions generals 

 

Suport dins del Departament d’Anàlisi i Estratègia Urbana en relació a projectes d’arquitectura 

de disseny  de l’espai públic. 

 

Les tasques que haurà de desenvolupar són: 

 

▪ Realitzar estudis d’anàlisi i diagnosi de diversa naturalesa i escala territorial.  

▪ Donar suport tècnic a projectes d’anàlisis i desenvolupament territorial-  

▪ Realització de cartografies, diagrames, esquemes i imatges tridimensionals (collages, 

fotomuntatges) associades als projectes que es desenvolupin. 

▪ Elaboració de vídeos. 

▪ Disseny i maquetació. 

 

Requisits 

 

Es sol·licita una persona amb formació superior i experiència demostrable: 

▪ Titulació en Arquitectura / Urbanisme. Coneixement i experiència en projectes 

d’espai públic amb una experiència demostrable de 5 anys.  

▪ Coneixements i experiència en l’elaboració de cartografies i mapes temàtics. 

▪ Coneixements i experiència en tasques de maquetació i disseny gràfic. 

▪ Coneixements i experiència en l’elaboració en imatges tridimensionals. 

▪ Domini avançat de les següents eines:  

a. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign  

b. Microstation 

c. Microsoft Office  

d. Adobe Premiere 

 

▪ Capacitat de treball en equip i disposició a l’hora de portar a terme tasques de treball 

de camp. 

▪ Coneixement d’idiomes català, castellà i anglès (nivell avançat). Es valorarà el 

coneixement d’altres llengües.  

 

Es valorarà:  

• Es valorarà formació complementària de màster, postgrau o especialització, 

relacionada amb l’àmbit de l’urbanisme i/o la planificació territorial i/o paisatgisme. 

• Es valorarà la participació prèvia a concursos arquitectònics, d’espai públic i 

paisatgisme. 

• Es valorarà la capacitat de comunicació gràfica dels projectes (estratègia, idees força, 

imaginaris). 

• Domini ARCGIS o QGIS 

• Altra informació i experiència que es consideri rellevant. 



 

Tipus de contracte 

 

Contracte indefinit, amb jornada laboral de 40 hores setmanals.  

Incorporació prevista l’1 de juny de 2022. 

 

 

Retribució 

 

Segons les funcions específiques del lloc de treball, i  de l’experiència demostrada, amb 

un sou 31.492,91 € bruts anuals (Tècnic/a C Nivell 1). 

 

 

Termini presentació candidatures 

 

Fins el 13 de maig de 2022. 

 

 

 

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

DE CORREU ELECTRÒNIC SEGÜENT: gvelasco@imancorp.es amb la referència 

BT2022-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En compliment de la normativa en matèria de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva 

candidatura a una posició vacant. El responsable del tractament és BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, S.A. La base 

de legitimació del tractament és el seu consentiment exprés que manifesta afirmativament lliurant el seu currículum vitae i/o altra possible informació sobre 

la seva història laboral o professional.  Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment o oposar-se al tractament, així com exercir els drets d'accés, 

rectificació, supressió, portabilitat i limitació del tractament adjuntant fotocòpia d'un document oficial que acrediti la seva identitat al Departament de Recursos 

Humans de BARCELONA REGIONAL, AGENCIA DESENVOLUPAMENT URBÀ, S.A. - Carrer 60, 25-27.  Edifici Z. 2a planta.  Sector A. Zona Franca.  

08040 Barcelona o a través de l’adreça dpd@bcnregional.com.  

 

Per a més informació pots consultar https://www.bcnregional.com/ca/politica-de-privacitat/   
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