
                                         
 

 
 

TÈCNIC/A DE SUPORT A LA RECERCA 150-914-009 

DADES DE LA PLAÇA 

Unitat  Centre de Política de Sòl i Valoracions 

Projecte  Qualitat de vida urbana: Sostenibilitat, Rehabilitació i Innovació, 
IQURB 

Informació del projecte   

Perfil genèric  Tècnic/a de Grau Superior de Suport a la Recerca 

Grup  1  Contracte  Obra i Servei  

Retribució bruta anual  €/anuals (per jornada completa) 

Jornada    completa.  Fins: 30/04/2020 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Procediment de presentació 
de candidatures:  

Les persones interessades haureu d’inscriure‐us en el formulari “on line” 

que  trobareu  a  www.rdi.upc.edu/ca/uaslr,  imprimir  el  resguard  que 

rebreu a  la adreça electrònica que ens hagueu  indicat  i presentar‐lo en 

un  registre públic de  la UPC o  en una oficina de  correus mitjançant  el 

procediment de  “correu  administratiu”.  El  resguard d’enviament,  en  el 

cas  del  correu  administratiu,  ens  l’heu  d’enviar  escanejat  a 

concursos.psr@upc.edu. 

Composició del tribunal  Unitat: Josep Roca Cladera   Suplent: Carlos Marmolejo Duarte 
UASLR: Lourdes Moreno de Francisco 
Comitè: Per determinar 

CALENDARI 
 

Termini de presentació de 
sol∙licituds 

 18 de novembre de 2019 

Constitució del tribunal   20 de novembre de 2019 a  les 10:00 hores a  la sala de reunions 
del Servei de Personal, a la 3a. pl. de l’edifici Vèrtex. 

Convocatòria a la prova i/o 
entrevista 

En  cas  de  que  el  tribunal  acordi  realitzar  proves  i/o  entrevistes 
aquestes  es  realitzaran  el  dia  25  de  novembre  de  2019.  La 
comunicació  dels  candidats/de  les  candidates  preseleccionats  / 
preseleccionades,  el  lloc  i  l’hora  de  realització  es  comunicarà 
mitjançant aquesta mateixa web. 

RESULTAT FINAL  
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Requisits:  
 
 Titulació  universitària  superior;  Llicenciatura    (antiga  titulació),  Grau 

Universitari (nova titulació), Màsters Universitaris oficials. 
 

Descripció del lloc de treball:  
 

Missió: 
 
 Realitzar  l’anàlisis  territorial  i urbà,  redacció de diversos documents  tècnics  i 

científics,  la  col∙laboració  i  coordinació  d’activitats  científiques  i  de  difusió  i 
tasques d’edició de  la revista ACE  i del congrés CTV, gestionats des del Centre 
de  Política  de  Sòl  i  Valoracions  (CPSV),  del  Departament  de  Tecnologia  de 
l’Arquitectura (TA). 

 
Funcions a desenvolupar: 
  
 Treballar  amb bases de dades  gràfiques  i en  vinculació de  la  informació  i en 

l’anàlisi de nova informació. 
 Participar  en  el  procés  d’anàlisi,  d’explotació  i  d’obtenció  de  resultats  i 

conclusions, dels instruments de treball.         
 Col∙laborar  amb  altres  grups  de  recerca  UPC  (específicament  del  REARQ)  i 

investigadors del grup.  
 Donar suport al responsable del grup i a la resta de membres en la coordinació 

d’activitats de difusió i de treball conjunt.  
 Donar suport en la gestió del grup, així com en les tasques d’informació i difusió 

dels treballs realitzats i resultats obtinguts.            
 Col∙laborar  en  la  redacció  en  castellà,  català  i  anglès de documents  tècnics  i 

d’informes del treball realitzat.       
 Col∙laborar  en  la  redacció  d’articles  científics  derivats  de  les  activitats 

desenvolupades i dels resultats del treball del grup.   
 Participar en tasques d’edició de la revista ACE i del congrés CTV, gestionats des 

del CPSV. 
 

Perfil Específic  
 
 Especialitat: Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica i estudis de doctorat a 

l’àrea.   
 Subespecialitat: :  Gestió urbanística; Medi ambient urbà i sostenibilitat; Canvi 

climàtic; Accessibilitat urbana i arquitectònica.        
 
  



                                         
 

 
 

Coneixements:  
 
 Aspectes  teòrics,  anàlisi  i  aplicacions  de  Sistemes  d’Informació Geogràfica  al 

territori i la ciutat.            
 Aspectes teòrics i pràctics sobre gestió urbana, política de sòl i habitatge, clima 

urbà,  canvi  climàtic,  planificació  territorial  i  urbana,  rehabilitació 
arquitectònica, eficiència energètica, certificació energètica i SIG.   

 Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 
 
Competències Tècniques:  
 
 Softwares SIG i d’anàlisi estadística de dades.           
 Ofimàtica de gestió i eines de comunicació electrònica a nivell d’usuari; fulls de 

càlcul, processadors de text, etc. 
 Descàrrega de dades oberts de fonts cadastrals, censals, portals immobiliàries, 

agencies publiques, etc. 
 Generació d’instruments d’anàlisi de dades. 
 Gestió i edició de treballs i publicacions en portals oberts (OJS o similars). 

 
Competències Organitzatives: 

 Capacitat d’organització de dades.                             
 Capacitat de coordinació d’equips de treball. 

 
Experiència en: 
 
 Projectes de recerca competitius en temes territorials i d‘us de les TIC per a la 

seva avaluació.              
 Participació en treballs tècnics que hagin desenvolupat aplicacions territorials o 

urbanes amb eines SIG.         
 Participació  o  direcció  de  treballs  acadèmics  relacionats  amb  temàtiques 

relacionades amb les línies de treball del grup.    
 Participació en equips de coordinació de cursos, congressos  i equips editorials 

de publicacions en accés obert. 

 
 
Etapes de la carrera professional   Perfil de recerca 
(s’indica amb una creu l’opció seleccionada)  (s’indica amb una creu l’opció seleccionada) 

 

 Sense experiència prèvia    Primera etapa 

 Etapa primerenca menys de 4 anys   X Professional reconegut 

 Experiència entre 4 i 10 anys    Professional establert 

X Experiència de més de 10 anys    Líder de projectes 

 
 


