
BECA DE PROJECTE

PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIO DE LA PART BAIXA DE LA PLAÇA DE SANT FRANCESC: PRIMERA
FASE DE TRANSFORMACIO DE LA PORTA DE SANT FRANCESC

TASQUES FORMATIVES DE LA BECA

Tasques de suport en:
- Disseny urbà
- Aixecaments planimètrics
- Projecte d'espai públic

Totes aquestes tasques complementaran la seva formació acadèmica i estaran directament relacionades amb l'assoliment
de les competències bàsiques definides al pla d'estudis.

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.

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

Nº de beques:  2

Retribució bruta mensual:  550.06 €

Hores setmanals:  20:00 h

Data inici:  29/08/2022              Data final:  15/11/2022              (durada màxima: 12 mesos)

Ubicació desenvolupament:  ETSA URV

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

EPI's:  no s'escau

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

Data límit recepció Cv's:  01/08/2022

Data: 27/07/2022
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