
                                      

 
 

TÈCNIC/A DE SUPORT A LA RECERCA 150-753-025 

DADES DE LA PLAÇA 

Unitat Tecnologia de l’Arquitectura 

Projecte Indicadores socio-espaciales para la mejora del parque 
habitacional en zones vulnerables. Criterios de actuación en los 
casos de las areas metropolitanas de Barcelona y Bilbao. 

Informació del projecte https://vimac.upc.edu/es/re-inhabit/presentacion 

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

Grup  1 Contracte  Obra i Servei  

Retribució bruta anual 32.822,38€/anuals (per jornada completa) 

Jornada    20h./set. Fins: 31/01/2020 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Procediment de presentació 
de candidatures:  

Les persones interessades haureu d’inscriure-us en el formulari “on line” 
que trobareu a https://www.ctt.upc.edu/Beques-i-
concursos_117_ca.html, 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: Pilar Garcia Almirall    Suplent:  Còssima Cornado 
UASLR: Lourdes Moreno de Francisco 
Comitè: Per determinar 

CALENDARI  

Termini de presentació de 
sol·licituds 

 4 de novembre de 2019 

Constitució del tribunal  6 de novembre de 2019 a les 10:15 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 11 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. 

https://vimac.upc.edu/es/re-inhabit/presentacion
https://www.ctt.upc.edu/Beques-i-concursos_117_ca.html
https://www.ctt.upc.edu/Beques-i-concursos_117_ca.html
mailto:concursos.psr@upc.edu


                                      

 
 

RESULTAT FINAL   
 
 
TÈCNIC/A DE SUPORT A LA RECERCA 150-753-025 
 
 
Requisits:  
 
 Titulació universitària superior; Llicenciatura  (antiga titulació), Grau 

Universitari (nova titulació), Màsters Universitaris oficials. 
 
Descripció del lloc de treball:  
 
Missió: 
 
 Revisar i sintetitzar la bibliografia per el debat metodològic: indicadors socio-

espacials per la millora del parc habitacional en zones vulnerables. 
 
Funcions a desenvolupar: 
  
 Participar en la revisió i la anàlisis bibliogràfica de referents. 
 Desenvolupar la síntesis de continguts i conclusions principals metodològiques. 
 Crear una base de dades amb informació estadística. 
 Analitzar perfils socioeconòmics dels barris d’estudi.     

 
Perfil Específic  
 
Especialitat:  Economia i Desenvolupament Territorial i Urbà / Sociologia  
 
Coneixements:  
 
 Política d’habitatges, implantació, orientada a l’hàbitat. 
 Habilitats d’estudi, diagnòstic, elaboració i seguiment de projectes en barris 

d’alta vulnerabilitat social.  
 Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 

 
Competències Tècniques:  
 
 Metodologies quantitatives, qualitatives i de medició d’impacte. 
 Capacitat de síntesis, abstracció i d’atenció al detall.  
 Domini de bases de dades: SPSS, R, paquet office...  

 
Competències Organitzatives: 

  Competències comunicatives. 
 
 
 
 

http://www.upc.edu/sdp/ca/concursos-i-oposicions-del-pas/convocatories-de-concursos/concursos-laborals-interns-de-trasllat-i-promocio/concursos-2017/resolucio-146-2017-de-31-de-gener/171-19
http://www.upc.edu/sdp/ca/concursos-i-oposicions-del-pas/convocatories-de-concursos/concursos-laborals-interns-de-trasllat-i-promocio/concursos-2017/resolucio-146-2017-de-31-de-gener/171-19


                                      

 
 

Experiència en: 
 
 Avaluació de conseqüències demogràfiques, socials i econòmiques de l’actuació 

a barris desfavorits. 
 Escriptura i gestió de projectes. 
 Relacions amb la comunitat. 
 Intermediació i connexió amb organitzacions socials i locals. 

 
Es valorarà: 
 
 Que estigui cursant el Doctorat en “Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica”. 

 
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  X Primera etapa 
X Etapa primerenca menys de 4 anys   Professional reconegut 
 Experiència entre 4 i 10 anys   Professional establert 
 Experiència de més de 10 anys   Líder de projectes 
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