CONVOCATÒRIA PER A SELECCIÓ D’UN ARQUITECTE EN LA MODALITAT
DE PRESTACIÓ DE SERVEIS COM A RESPONSABLE DEL PROJECTE GRETA
Es requereix un arquitecte per tal d’assumir la posada en marxa del projecte del Grup d’Estudi i
Protecció de la Tradició Arquitectònica a les comarques gironines ( GRETA ).
Descripció de l’encàrrec: Es convoca un procés de selecció d’un arquitecte oferint a l’adjudicatari la
signatura d’un contracte mercantil de prestació de serveis pel termini d’un any renovable.
Aquest arquitecte s’incorporarà a l’ equip de treball constituït per GRETA i format per dos arquitectes
experts, que marcaran les pautes i dirigiran els treballs de l’arquitecte adjudicatari que haurà
d’executar el projecte plantejat.
FUNCIONS QUE HAURÀ DE DESENVOLUPAR :
1. Anàlisi de l’estat del tractament del patrimoni en els planejaments urbanístics municipals.
Es farà una selecció prèvia d’uns municipis per àmbits territorials que serviran com a mostres.
D’aquests municipis es farà un buidat dels documents de planejament urbanístic d’àmbit
municipal i s’estudiarà la seva incidència en el patrimoni arquitectònic. Caldrà veure aquí el
tractament que es fa en els Plans Generals, els Catàlegs de Béns dels POUM i els Plans
Especials de Patrimoni.
La tasca de la persona responsable serà a grans trets:
-

Estudi de l’estat dels planejaments de les comarques gironines a partir de la pàgina del Registre de
Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC) i altres bases de dades.
Fitxa digital de l’estat a cada municipi prèvia avaluació del nivell del document i del rigor en la protecció
dels béns patrimonials.
Trucades o entrevistes amb els arquitectes, historiadors o altres grups i plataformes vinculats al municipi.

2. L’estat de la rehabilitació a les comarques gironines. Es farà una base de dades àmplia de
cara a múltiples interessos i usuaris.
La tasca de la persona responsable serà a grans trets:
-

-

Buidat de les empreses i industrials que treballen en el camp de rehabilitació a diferents nivells :
contractistes, oficis com ara estucadors, serrallers, fusters, ...posant èmfasi en la vocació del treball acurat
sobre les tècniques tradicionals.
Fitxa digital dels professionals per rams i per poblacions amb valoració del rigor en la protecció dels béns
patrimonials.

DEDICACIÓ I REMUNERACIÓ:
La dedicació estimada serà de mitja jornada,que es desenvoluparà principalment a la seu de la
Demarcació de Girona del COAC ( Plaça de la Catedral,1. Girona ).
Els honoraris professionals establerts per la totalitat del servei seran de DOTZE MIL VUIT-CENTS
CINQUANTA EUROS (12.850 €) , IVA inclòs.
Es convindrà amb la persona seleccionada el sistema de liquidació d’aquests honoraris.

El procediment de selecció constarà de dues fases amb criteris de valoració independents.
CRITERIS DE VALORACIÓ 1ª Fase:
En una primera fase, es valoraran els següents mèrits:
1. Arquitecte superior col·legiat i en el règim d’autònoms (o règim alternatiu, ex: HNA), amb
experiència en temes de rehabilitació i d’intervenció en el patrimoni arquitectònic. S’acreditarà
mitjançant un currículum específic d’experiències en aquests camps i de documents
representatius amb un màxim de tres treballs.
2. Formació específica en el camp del patrimoni arquitectònic i de l’urbanisme: cursos, treballs,
seminaris, publicacions...
3. Preferiblement titulació inferior a 15 anys.
4. Coneixement del català – nivell C de la Generalitat de Catalunya o acreditació equivalent.
5. Coneixement acreditat d’altres idiomes (anglès, francès, italià, alemany...) que es considera
adequat per a l’intercanvi d’experiències amb altres línies similars en els països europeus.
6. Disponibilitat de permís de conducció A i/o B així com de vehicle propi per als desplaçaments
derivats del propi caràcter de l’encàrrec.
7. Coneixements d’informàtica a nivell de programari bàsic i d’administració de pàgines web.
FORMATS DE PRESENTACIÓ:
1. Experiència:

2. Formació:

3. Titulació i domicili professional:
4. Idiomes:

5. Informàtica:
6. Permís de conducció

currículum vitae màxim 4 DIN4. A més a més s’hi podrà
afegir un màxim de 2 DIN4 per cada document
representatiu dels tres treballs esmentats com a mèrits.
Llistat de més a menys recent, amb especificació de títol,
lloc, hores, editors.... en funció de cada cas. En un màxim
de 2 DIN4
mitjançant certificat de col·legiació emès pel COAC.
Relació d’idiomes especificant el nivell de coneixement,
escrit i/o parlat, així com si es disposa d’un títol (no cal
còpia del mateix) o d’una experiència a l’estranger que
justifiqui el nivell.
Relació de programes i nivell de domini. En un màxim de
1 DIN4, conjuntament amb el punt 5.
Declaració responsable de disposar de permís en regla
així com de vehicle propi.

Tota la documentació es presentarà en sobre tancat format DIN4 amb el nom i dades de contacte del
candidat (telèfons de contacte i/o correu electrònic) i el títol: PROJECTE GRETA.
PUNTUACIÓ (Total de 50 punts)
1. Experiència:
2. Formació:
3. Idiomes:

màxim de 20 punts
(10 punts pel currículum i un màxim de 10 a repartir entre tots els treballs )
màxim de 20 punts
(15 per formació en patrimoni arquitectònic i 5 per l’urbanisme).
màxim de 5 punts
(màxim de 1,25 punts per cada llengua
acreditada)

4. Informàtica:

màxim de 5 punts

A partir de les propostes rebudes es farà una primera selecció, que constarà d’un mínim de 3
arquitectes.
En una segona fase, el Consell Rector de GRETA farà una entrevista als candidats que hagin estat
seleccionats i determinarà l’arquitecte escollit. Durant aquesta fase es valorarà la capacitat de
comunicació i de contacte amb altres empreses o col·lectius. Es podrà eventualment convocar una
prova pràctica.
INCOMPATIBILITATS
No podran concórrer a la convocatòria els membres de les Juntes de l’Agrupació d’Arquitectes per a la
Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) i del Col.lectiu Patrimoni.
DATA LÍMIT I LLOC DE PRESENTACIÓ
La documentació requerida es presentarà abans de les 14h del dia 16 de desembre, a la Secretaria
de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Plaça Catedral 8 de Girona).
No s’admetran les propostes que arribin posteriorment a la data assenyalada, encara que hi hagi un
anunci previ. Tampoc no s’admetran propostes per correu electrònic.

CONVOCATÒRIA PER LA SELECCIÓ D’UN ARQUITECTE/A EN LA
MODALITAT DE PRESTACIÓ DE SERVEIS COM A RESPONSABLE DEL
PROJECTE GRETA
SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ
NOM DE L’ARQUITECTE/A:

Adreça:

Població:

Tel:

Nº col.legiat:

En data d’avui presento davant la Demarcació de Girona del Col.legi d’Arquitectes
de Catalunya la documentació requerida per tal d’optar a la convocatòria de
selecció d’un/a arquitecte/a en la modalitat de prestació de serveis com a
responsable del projecte Greta.
Girona, a

Signatura

de

de 2011

