	
  

Convocatòria per a la realització del treball
Sistematització i edició dels continguts de les sessions “Urbanisme
Comparat”
Durant aquests darrers anys l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya ha realitzat una
sèrie de sessions amb el nom d’ “Urbanisme comparat”. L’objectiu d’aquestes ha estat conèixer
les regles, procediments i els instruments que es fan servir en la pràctica professional de
l’urbanisme en altres països, per tal de poder efectuar un exercici comparatiu respecte la nostra
pràctica professional. Les sessions ja realitzades han estat les següents: França, Alemanya, Itàlia,
Líban, Holanda, Japó, Finlàndia, Dinamarca i Londres. A aquestes cal incloure les sessions
previstes en el quart cicle que s’està celebrant en aquests moments amb les sessions d’Argentina,
Bèlgica, Suïssa i Singapur La documentació disponible de les sessions ja realitzades es pot
consultar en el blog AAUC, apartat Jornades.

1. Objecte
L’objecte del treball consistirà en la sistematització dels continguts de les sessions “Urbanisme
Comparat” i l’edició d’un document a publicar. La sistematització dels continguts es realitzarà a
partir de la plantilla que serà facilitada per l’AAUC, i que podrà ser adaptada en el procés de
realització del treball. El treball també contempla la necessitat de cercar la informació necessària
per tal de completar els continguts que no hagin aparegut en els sessions.

2. Termini
La durada prevista per a la realització del treball és de 5 mesos. Es constituirà un grup de
seguiment format per dos membres de la Junta Directiva de l’AAUC. A l’inici del treball s’establirà
el règim de seguiment de mutu acord. Es preveu que s’hagi d’efectuar un lliurament intermedi amb
la sistematització dels continguts als dos primers mesos i un lliurament provisional del document a
publicar al finalitzar el quart mes.

3. Honoraris
Els honoraris del treball seran de 3.000€, IVA inclòs. S’efectuarà un pagament del 50% del total a
l’acceptació del lliurament intermedi previst.

4. Requisits
1. Estar en possessió del títol d’arquitecte.
2. Ser membre de l’AAUC o donar-se d’alta en el moment de presentar-se a la convocatòria.
3. Estar en disposició de poder facturar serveis professionals.
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5. Criteris de Selecció
- Es prioritzaran les candidatures d’arquitectes-urbanistes joves (fins a 40 anys). Fins a 20 punts
- Coneixement de la pràctica professional de l’urbanisme. Fins a 10 punts
- Especialització acadèmica en urbanisme. Fins a 10 punts
- Coneixement d’idiomes. Fins a 10 punts
- Coneixements d’instruments per al formalització del documents: word, excel, photoshop, indesing etc... que es considerin adequats per al treball que es proposa. Fins a 5 punts
- Valoració de la memòria a presentar. Fins a 45 punts

6. Documentació a presentar
1. Documentació acreditativa segons el punts 4 i 5: títol d’arquitecte, acreditació treballador
autònom, currículum personal, titulacions, i altres documents que es consideri oportuns.
2. Memòria amb els següents continguts:
- Escrit de motivació i idoneïtat de la candidatura que es presenta (500 paraules)
- Criteris del format d’edició del document a elaborar, explicant com a mínim l’índex del
document i el contingut d’una de les sessions realitzades. ( 2 A4)

7. Termini de presentació
Del 26 d’octubre al 26 de novembre de 2015. La documentació s’enviarà preferentment en format
digital a l’adreça aauc@coac.cat o bé es lliurarà en format paper a l’oficina de les agrupacions del
COAC situada a la 6a planta de plaça Nova, 6, en horari de 9 a 14h.

8. Òrgan adjudicatari
La Junta Directiva de l’AAUC

La Junta Directiva de l’AAUC
21 d’octubre de 2015
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