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Tècnic/a Anàlisi Territorial 

 
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. 

Les funcions específiques seran: 

• Interpretar la diversitat i la complexitat del territori i les interrelacions de tipus 

econòmic, social i cultural. 

• Capacitat d'analitzar el territori des del punt de vista de la sostenibilitat introduint 

la seva consideració en les diverses fases de planificació territorial, estratègica i 

ambiental. 

• Proporcionar la informació necessària per la realització d’informes territorials, 

urbanístics i ambiental. 

• Redacció d’informes. 

• Atenció i resolució de consultes. 

• Elaboració de plànols de projectes. 

 

 

Requisits, mèrits i habilitats 
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Requisits mínims:  

 

• Títol universitari tècnic o superior de qualsevol disciplina relacionada amb l’àmbit 

d’actuació 

• Nivell alt de llengua catalana, parlada i escrita. 

• Domini de les eines informàtiques bàsiques. 

• Coneixement bàsic instruments per a planificació integrada del territori, com la 

cartografia digital 

 

Mèrits, no imprescindibles, que es valoraran:  

 

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

similar  

• Formació especialitzada en matèria de urbanística. 

• Formació especialitzada en matèria territorial i/o ambiental. 

• Coneixements en gestió de bases de dades alfanumèriques i de cartografia 

digital mitjançant programes dissenyats per a la implantació de sistemes 

d'informació geogràfica, (de tipus Arcinfo, Mapinfo, QGis, ArcGis i altres) 

• Coneixement Eines CAD 

• Experiència professional en l’administració pública. 

• Experiència professional en l’administració local. 

• Experiència laboral. 

 

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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