
BECA DE PROJECTE

DIRECTRIUS PER A LA REDACCIO DE PLANEJAMENT URBANISTIC DE LA CONURBACIO CENTRAL DEL CAMP DE
TARRAGONA

TASQUES FORMATIVES DE LA BECA

Suport en la recopilació de material rellevant per a l''''objecte del projecte.
Anàlisi de dades sobre entorns urbans de l''''àmbit central del Camp de Tarragona.
Elaboració de materials de divulgació i preparació exposició.
Suport en l''''organització de procés participatiu.
Recolzament en la definició de directrius urbanístiques.

Aquestes tasques permetran aprofundir els coneixements en la disciplina urbana tant per a les fases de diagnòstic com de
proposta estratègica així com la introducció en l''''ús d''''''''eines i instruments metodològics específics.

COMPETÈNCIES ASSOCIADES A LES TASQUES FORMATIVES

Coneixement de l''''urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació i eines d''''ordenació del territori.
Conèixer els models teòrics, els fonaments legals i les formes de gestió de la planificació territorial i urbanística.
Capacitat de comprendre les relacions entre les persones, els edificis, i les condicions de l''''''''entorn adquirint una
responsabilitat social en la gestió del territori.
Coneixement dels mètodes d''''investigació.
Adquirir les habilitats estratègiques necessàries per la intervenció eficaç del territori.
Adoptar un enfocament integrat en l''''exercici de la governança dels territoris.
Combinar les dimensions temporal i espacial amb l''''explicació dels processos socioterritorials.
Generar propostes i estratègies de desenvolupament territorial sostenibles, ambiental, social i econòmicament, per la
localització d''''activitats i serveis; la gestió de recursos i l''''establiment de restriccions territorials.
Diagnosticar conflictes i desequilibris territorials i prescriure estratègies i accions per la seva correcció.

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

Estudiant del grau d''Arquitectura

REQUISITS

Haver superat les assignatures de Projectes i Urbanisme I, II, III, IV, V i VI.
Haver cursat les assignatures optatives de la menció en Urbanisme.

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

Nº de beques:  3

Retribució bruta mensual:  500.0 €

Hores setmanals:  20:00 h

Data inici:  01/05/2021 Data final:  30/07/2021 (durada màxima: 12 mesos)

Ubicació desenvolupament:  Centre de Recerca Urbana del Camp (ETSAR-URV)

Perfil d'Activitat URV: 7.1. Activitat de gestió mitjançant teletreball.

EPI's:  Mascareta i gel hidroalcohòlic

Correu electrònic on rebre els Cv's:  josepmaria.sole@urv.cat

Data límit recepció Cv's:  28/04/2021

Data: 22/04/2021
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