
 

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

POSICIÓ D’ARQUITECTE/A URBANISTA (EXPEDIENT BT2022-10) 

 

Barcelona, a 13 de juliol de 2022 

 

 

Funcions generals 

 

Suport a l’Àrea de Territori i Projectes concretament a l’equip de planejament i territori. Les 

tasques que haurà de desenvolupar són: 

 

▪ Anàlisis relacionades amb la planificació urbana i territorial 
▪ Redacció d’estudis i informes tècnics 
▪ Desenvolupament d’instruments de planejament urbanístic i territorial (Plans 

estratègics, PDU, MPGM, PMU, Plans especials, etc.) 
▪ Redacció de: 

⬧ Projectes d’urbanització 
⬧ Instruments de gestió urbanística 
⬧ 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 
▪ Gestió i anàlisis 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 amb especialització en 

urbanisme, planificació urbanística i experiència demostrable mínima 5 anys en temes de 

planificació urbanística. 

 

A més d’acreditar: 

▪ 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 

▪ Facilitat per treballar amb equips multidisciplinaris 
▪ Experiència laboral en l’administració pública o en l’elaboració de treballs per a 

l’administració pública.  

 

 

 

 

 



 

Tipus de contracte 

 

Contracte indefinit, amb jornada laboral de 40 hores setmanals.  

Incorporació prevista 9 d’agost de 2022. 

 

 

Retribució 

 

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

un sou 35.691,90 bruts anuals (Tècnic/a B Nivell 1). 

 

 

Termini presentació candidatures 

 

Fins el 20 de juliol de 2022. 

 

 

 

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

DE CORREU ELECTRÒNIC SEGÜENT: elisabetruizberlanga@gmail.com amb la referència 

BT2022-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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