
Annex 3

FITXA DESCRIPTIVA DE LLOC DE TREBALL

A.- IDENTIFICACIÓ

DENOMINACIÓ DEL LLOC: TÈCNIC/A MITJÀ ARQUITECTURA

ÀREA: Tècnica

NOMBRE DE LLOCS: 1

TIPOLOGIA: Lloc singular

OBJECTIU FONAMENTAL DEL 
LLOC O MISSIÓ:

Assumir les tasques de coordinació i assessorament tècnic a la 
Direcció Tècnica del Consorci en l’execució de nous projectes, 
manteniment i resolució d’incidències en l’àmbit de la seva 
especialitat, d'acord amb els procediments establerts per la 
Corporació i l’Ajuntament de Barcelona.

B.- FUNCIONS

 Planificar l’execució de nous projectes.

 Supervisar i controlar el desenvolupament de l’execució previst als projectes tècnics 
corresponents en coordinació amb els tècnics municipals.

 Recopilar incidències i inspeccionar les instal·lacions de la xarxa municipal de 
biblioteques i donar resposta tècnica i coordinar la resolució.

 Elaborar tota la documentació tècnica referent per realitzar els projectes, obres i/o 
serveis pel seu futur control, supervisió i seguiment.

C.- PROVISIÓ DEL LLOC / REQUISITS

TITULACIÓ/CATEGORIA:
Grup de classificació: A2
Titulació d'Arquitecte Tècnic o el títol que habiliti per a l'exercici 
d'aquesta professió regulada, o equivalent.

CONEIXEMENTS CATALÀ: Nivell de suficiència (nivell C)

NIVELL DEL LLOC/ 
COMPLEMENT DE DESTÍ:

20

RESPONSABILITAT: --

Règim de dedicació horària: Ordinària

Relació laboral: Funcionari/ària o contractat/ada laboral

SISTEMA DE PROVISIÓ: Concurs

D.- PROVISIÓ DEL LLOC / MÈRITS RELLEVANTS

FORMACIÓ BÀSICA:

En l'àmbit de:
- Conducció de reunions
- Tècniques de negociació
- Administració pública, en general
- Tècniques d'assessorament municipal
- Instal·lacions
- Seguretat i prevenció
- Medicions i pressupostos
- Construccions, en general

FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA:

Informàtica a nivell d'usuari: processador de textos, base de 
dades, full de càlcul i, en general, altres aplicacions d'ajuda al 
disseny urbanístic (gràfic).

EXPERIÈNCIA:
En l'àmbit de la direcció i elaboració de projectes de 
construccions i obres en l'Administració Pública i/o en el
sector privat.
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