
 
 

RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 
 

   LLOC DE TREBALL:  Auxiliar  
 

 
 

   DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL (TASQUES): 
 

PROJECTE T21079S: Elaboració de materials de suport a les Directrius per a la 
redacció de planejament urbanístic de la conurbació central del Camp de Tarragona 
(PDU). 

 
• Suport  al Responsable del capítol mediambiental de l’estudi territorial. 

• Suport en l’anàlisi de dades sobre entorns urbans de l'àmbit central del Camp de 

Tarragona. 

• Suport en la recopilació de material rellevant per a l'objecte del projecte. 

• 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 l’ús d’instruments 

metodològics específics de la disciplina. 

 
 

  PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA       

• Formació mínima: batxillerat 
• Formació complementària: Arquitecte / Urbanista. Menció en Urbanisme. 

 
 

    REQUISITS 
 

• Domini eines de dibuix i cartografia (CAD, GIS) 

• Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, 

d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i 

confidencialitat. 

• Experiència mínima de 6 mesos en l’àmbit de l’urbanisme. 

 

    ES VALORARÀ 
• Coneixement del territori del Camp de Tarragona. 

• Habilitat per a les relacions personals. 

• Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva. 

• Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat. 

• Compromís amb la qualitat, amb l’optimització dels recursos i amb la consecució de 

resultats. 



• Possibilitat de treballar presencialment a l’oficina i de treballar a distància (teletreball), 

segons les necessitats del servei. 

 
    CONDICIONS LABORALS 

 
• Tipus de jornada: 20h setmana . 53,33% jornada 

Lloc físic de treball: Centre de Recerca Urbana del Camp (ETSAR)  

• Contracte: Obra o Servei Determinat. Grup 3 nivell 3 
• Durada: 3 mesos 
• Retribució: 657,39€ bruts mensuals ( inclou pagues extres) 
• Incorporació: 1 juny 2021 

 
 

    DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 
 

• 25 maig 2021 

 
    PROCEDIMENT DE SELECCIÓ ( decidir com serà el procés: valoració Cv, o prova o entrevista...) 

 
 

• Valoració CV ( 50%) 

• Entrevista personal: presencial o telemàtica ( 50%) 

    MEMBRES DE PROCÉS DE SELECCIÓ ( mínim 3 persones. Algú de la FURV) 
 
 

• Sr. Josep Maria Solé Gras, (IP del projecte Directrius per a la redacció de planejament 

urbanístic de la conurbació central del Camp de Tarragona) 

• Sr. Francesc Santacana Portella, (Professor d’Urbanisme ETSAR i Cap de Serveis 

Territorials de la Generalitat de Catalunya) 

• Sra. Lourdes Jané ( Directora del CTTi de la FURV) 

 
 
ENVIAR CV    A/e:  rrhh@fundacio.urv.cat ; josepmaria.sole@urv.cat 
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