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DADES DE L’OFERTA 

Unitat Adscripció: Centre de Política del Sòl i valoracions 

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

Tipologia contractual:  Obra i Servei                 Grup:               1               CLT: L 

Retribució bruta anual: 37.402,54€/anuals (per jornada completa) 

Jornada:  h./set. Data Inici:15/10/2020Data fi:31/12/2020 

DADES DEL PROJECTE 

Nom del projecte: “Herramienta de planificación espacial y urbana extrema para episodios 
de olas de calor e inundacionesrepentinas. Construyendoresiliencia para 
ciudades y regiones (X-ClimPlan)” 

Informació del projecte: https://cpsv.upc.edu/es/investigacion/proyectos 

Codi:   J-02642  

PROCÉS DE SELECCIÓ 

Inscripció:  Les persones interessades haureu d’omplir el formulari que trobareu a 
https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/Convocatoria_i_concursos_personal_recerca_temporal. 
Les incidències que puguin sorgir durant la inscripció de la candidatura s’han 
de reportar al correu electrònic: concursos.psr@upc.edu 

Termini de presentació de sol·licituds: 5 d’octubre  de 2020 

Composició del 
tribunal: 

Representant unitat: José Nicasio Roca Cladera 
Suplent: Carlos Marmolejo Duarte 
Representant del Servei de Personal: Lourdes Moreno de Francisco 
Representant del Comitè PasL: Per determinar 

Data constitució del 
tribunal: 

7 d’octubre  de 2020 a les 10:55 hores mitjançant l’eina GoogleMeet 

Convocatòria a la 
prova i/o entrevista: 

En cas de que el tribunal acordi realitzar proves i/o entrevistes aquestes 
es realitzaran el dia  19 d’octubre de  2020. La comunicació dels 
candidats/de les candidates preseleccionats/preseleccionades, el lloc i 
l’hora de realització es comunicarà mitjançant aquesta mateixa web. 

Les persones candidates han de tenir disponibilitat per dur a terme  la prova 
i/o entrevista mitjançant l’eina informàtica Google-meet. 

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 

 Preparar les bases de dades i desenvolupar els treballs tècnics relatius al projecte. 
 

Funcions a desenvolupar 

 Desenvolupar la metodologia necessària per a construir les bases de dades relatives a 
la temperatura (Illa de Calor Urbana, onades de calor) i precipitacions extremes de la 
Costa Mediterrània. 

 Redactar Local Climate Zones vinculades al planejament urbanístic; diagnòstic del 
comportament climàtic i l’illa de calor dels diferents teixits urbans; coordinació dels 
equips de camp dirigits a la pressa d’informació de camp dels paràmetres climàtics 
(LST, LSAT, albedo, SVF, ...). 

 Treballar amb bases de dades gràfiques, especialment de RemoteSensing, així com de 
mesures de camp d’indicadors climàtics urbans, tot integrant ambdós tipus de 
mesures. 

  Participar en el procés d’anàlisi, d’explotació i d’obtenció de resultats i conclusions, 
dels instruments de treball. 

 Col·laborar en la redacció en català, castellà 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. 

 

Perfil Professional  

 
 Estudis  Arquitectura 
 Especialitat Gestió i Valoració Urbana 
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Coneixements  

 Aspectes teòrics, anàlisi i aplicacions de tècniques de RemoteSensing i Sistemes 
d’Informació Geogràfica aplicats a l’anàlisi de la Ciutat i del Territori, especialment en 
el camp de l’anàlisi climàtica.    

 Aspectes teòrics i pràctics vinculats a l’anàlisi climàtica urbana: determinació de la LST, 
l’NDVI, així com d’altres indicadors climàtics.                   

 Elaboració de climatopes o local climate zones. 
 Marc legal de l’urbanisme a Catalunya i Espanya                                                            
 Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 

 
Es valorarà:  
 
 Màster Universitari en Gestió i Valoració Urbana. 

Competències Tècniques   

 Les eines utilitzades en el lloc de treball, softwares RS i SIG.  
 Anàlisi estadística de dades, aplicades a l’anàlisi del Clima Urbà. 
 Generació i gestió d’indicadors vinculats a l’anàlisi climàtica urbana:  LST, LSAT, SVF, 

NDVI, ... 
 Redacció de local climate zones o climatopes.    
 Redacció de recomanacions climàtiques a escala local, especialment de les vinculades 

al planejament urbanístic. 

Competències Organitzatives 

 Capacitat d’organització i gestió de dades de tipus urbanístic i climàtic, manifestada en 
l’experiència prèvia en aquesta matèria.                      

 Manipulació de dades vinculades a l’anàlisi climàtica urbana.     
 Generació d’instruments i indicadors d’anàlisi de dades: LST, NDVI, etc. 

 

Competències Personals  

 Autonomia en el treball. 
Capacitat d’organització. 

 Capacitat de coordinació d’equips de treball en el camp de l’adquisició i gestió de 
dades urbanes i climàtiques.  

Experiència Professional 

 Redacció d’articles i presentació de ponències en congressos internacionals redactats 
i/o presentats en llengua anglesa.                    

 Participació en projectes de recerca competitius en el camp de l’anàlisi climàtica 
urbana. 

 Participació en treballs tècnics que hagin desenvolupat aplicacions territorials o 
urbanes amb eines RS i SIG, especialment en el camp de l’anàlisi climàtica 

 Es valorarà experiència en funcions similars a les descrites, específicament, en el 
desenvolupament d’activitats de recerca, tant en l’entorn universitari com industrial. 
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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 

x Experiència entre 4 i 10 anys   Professional establert 

 Experiència de més de 10 anys   Líder de projectes 
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