
 

 

 

 

CONVOCATÒRIA PER LA CONTRACTACIÓ D'UN PROFESSIONAL 
COM A CAP DE SERVEI DE L'ARXIU HISTÒRIC DE LA DEMAR CACIÓ 
DE GIRONA DEL COAC 
 
L'Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Cata lunya (COAC)  és un dels centres de 
documentació més importants d'Europa que custodia els fons professionals de prop de cent 
arquitectes, l'obra dels quals esdevé fonamental per comprendre la història de l'arquitectura al 
nostre país.  
 

La Demarcació de Girona del COAC necessita un professional en contracte mercantil de prestació 
de serveis per desenvolupar les tasques de Cap de Servei de l’Arxiu.  
 
 
FUNCIONS A DESENVOLUPAR: 
Gestionar, coordinar i arxivar  la documentació de l'Arxiu Històric de la Demarcació de Girona 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
 

DEDICACIÓ, REMUNERACIÓ: 
La dedicació serà de 20 hores a la setmana repartides en un mínim de 4 jornades de 4 hores 
cadascuna, i que comprendran necessàriament dilluns i dimecres de 10 a 14 hores podent 
gestionar les dotze hores restants segons la conveniència del servei. 
 
Es preveu una remuneració anual de 15.000. - euros més els impostos corresponents, que 
es dividirà en dotze mensualitats i es facturarà mensualment. 
 
El període de descans (vacances) serà de quinze dies naturals i haurà de coincidir amb els 
dies de tancament de la Demarcació de Girona durant el mes d’agost de cada any. 
 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR I VALORACIÓ 
Requisits per a concórrer al present procediment: 
 
1. Ésser major d’edat i trobar-se en situació d’alta com professional autònom al corrent de 

pagament de les quotes a la Seguretat Social o entitat anàloga reconeguda al moment de 
formalitzar el contracte. 

2. Coneixements d'informàtica a nivell de programari bàsic, bases de dades i d'administració. 
3. Coneixement del català – nivell C de la Generalitat de Catalunya o acreditació equivalent. 
4. Disposar de flexibilitat per a desplaçar-se a les seus col·legials de la Demarcació de Girona 

amb agilitat i assiduïtat, i també disposar de flexibilitat pel que fa al compliment de l’horari 
acordat. 
 

Documentació a presentar: 

1. Experiència Currículum vitae (màxim 2 DIN - A4), assenyalant 
expressament l’experiència concreta en matèria arxivística:  

  - experiència en gestió d'arxius 
- experiència en gestió d'arxius relacionats amb l'arquitectura i l'art. 
- experiència en coneixement de programari informàtic específic 
 



 

 

 

 

2. Reflexió personal Escrit d'opinió sobre l’arxiu documental de la Demarcació i 
consideracions de millora o propostes en relació a aquest 
Departament. (màxim 1 DIN - A4) 

3. Idiomes Relació d'idiomes especificant el nivell de coneixement, escrit 
i/o parlat, amb especificació i acreditació d'un títol o d'una 
experiència a l'estranger que justifiqui el nivell. (màxim 1 DIN- 
A4) 

 
Tota la documentació es presentarà en sobre tancat format DIN- A4 amb el nom i dades de 
contacte del candidat (telèfons de contacte i/o correu electrònic)  i el Títol: Cap de Servei 
d’Arxiu. 
 
Valoració: (total de 50 punts) 

1. Experiència Màxim 25 punts 

2. Reflexió personal Màxim 20 punts  

3. Idiomes Màxim 5 punts 

 
A partir de les propostes rebudes es farà una selecció, d'acord amb aquests criteris, d'un mínim 
de 3 professionals. 
 
En una segona fase, tres membres de la Junta Directiva de la Demarcació de Girona del COAC 
faran una entrevista als candidats que hagin estat seleccionats i determinaran el professional 
escollit a partir del resultat d’aquestes entrevistes.  
 
INCOMPATIBILITATS: 
No podran concórrer a la convocatòria els socis, treballadors i familiars dels membres de la Junta 
Directiva o dels treballadors i professionals contractats de la Demarcació de Girona del COAC. 
 
DATA LÍMIT I LLOC DE PRESENTACIÓ: 
La documentació requerida es presentarà abans de les 14:00 h del dia 13 de gener del 2017 , a 
la Secretaria de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (plaça de la 
Catedral, 8 de Girona). 
 
La presentació serà necessàriament presencial o per correu electrònic a l’adreça 
secre.gir@coac.cat. En qualsevol cas, les proposicions enviades per correu electrònic han d’haver-
se rebut abans de les 14:00 h del darrer dia de termini. 
 
No s'admetran les propostes que arribin posteriorment a la data assenyalada, encara que hi hagi 
un anunci previ. 
 
INICI DEL SERVEI: 
Gener 2017.   
 

 


