Enginyer del territori

CN05A201

Funcions bàsiques
Organitzar i desenvolupar activitats formatives en l'àmbit de la problemàtica del món
rural i els espais naturals protegits.
Redactar i dirigir projectes d'enginyeria aplicada als àmbits rural i forestal.
Elaborar i controlar l'execució de plans per a l'ordenació territorial d'espais naturals
protegits i de finques agrícoles.
Redactar i controlar l'execució de plans per a la gestió d'explotacions forestals,
agrícoles i ramaderes, així com d'aquells altres per a la promoció econòmica del món
rural i dels espais naturals protegits de la província.
Redactar informes sobre les actuacions urbanístiques que afectin als espais naturals
protegits i al sòl dedicat o susceptible de decicar-se a explotacions agrícoles, forestals i
ramaderes.
Supervisar i informar els projectes executats pels Ajuntaments en matèria d'ordenació
territorial i d'enginyeria rural/forestal, quan aquests rebin ajuts tècnics o econòmics per
part d'aquesta Corporació.
Assessorar tècnicament als municipis i altres entitats interessades en qüestions
relatives a l'ordenació territorial i al tractament del sòl no urbanitzable en general, així
com en matèria de tecnologies rurals.
Redactar informes i dictàmens referents a la valoració de béns en sòl no urbanitzable.
Elaborar dictàmens tècnics relatius a serveis municipals de prestació obligatòria.
Dirigir treballs topogràfics de camp per a la preparació de la base cartogràfica dels
projectes d'obres i el seu replanteig.
Mantenir els contactes necessaris amb tercers (empreses, entitats locals i altres
institucions i organismes) per dur a terme les seves tasques, així com participar en
aquelles comissions per a les que sigui assignat.
Elaborar gràfics, estadístiques i indicadors que permetin el seguiment de les activitats
pròpies de la seva especialitat.
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament
maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans
i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments
establerts per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals.
I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes

