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Missió 
 

Integració en l’equip de la Fundació Municipalista d’Impuls Territorial per anar assumint 

de forma progressiva, en funció de les seves capacitats i del seu procés d’aprenentatge, 

responsabilitats en l’assessorament territorial, urbanístic i ambiental als ens locals 

associats i als òrgans de govern de la mateixa entitat. Inici d’una carrera professional de 

llarg recorregut.  

 

Funcions 
 

 
Les funcions principals seran les pròpies de la consultoria, assessorament i anàlisi 

estratègica territorial en l'àmbit urbanístic i ambiental.  

Conjuntament amb la resta de l’equip les funcions seran les d’acompanyament i impuls 

a la redacció, revisió i gestió de criteris i objectius dels diferents serveis de la 

Fundació, que a tall d’exemple seran: 

• Llicències.  

• Disciplina Urbanística.  

• Inspeccions.  

• Projectes i memòries valorades.  

• Direccions d’Obra.  

• Informes tècnics.  

• Planejament i Planejament derivat.  

• Estudis i informes territorials 

Realitzar les altres tasques que li siguin assignades, d’acord amb les seves 

competències i coneixements. 

 
 

Requisits, mèrits i habilitats 
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Requisits mínims:  

• Títol universitari de llicenciatura o grau en Arquitectura  

• Nivell alt de llengua catalana, parlada i escrita. 

• Domini de les eines informàtiques bàsiques. 

• Experiència professional en l’àmbit territorial, urbanístic i ambiental 

 

Mèrits, no imprescindibles, que es valoraran:  

• Màster o cursos en estudis urbans, tècniques d’anàlisi espacial o similar  

• Formació especialitzada en matèria de urbanística. 

• Formació especialitzada en matèria territorial i/o ambiental. 

• Experiència professional en l’administració pública. 

• Experiència professional en l’administració local. 

 

Habilitats, aptituds i actituds necessàries: 

• Bona expressió oral i escrita.  

• Capacitat de resoldre problemes. 

• Capacitat d’aprenentatge. 

• Capacitat de treball sota pressió. 

• Facilitat per treballar en equip. 

• Voluntat de servei i col·laboració. 

• Compromís i responsabilitat. 

• Empatia. 
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