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DADES DE L’OFERTA 

Unitat Adscripció: Motio Control and Industrial APP 

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

Tipologia contractual:  Obra i Servei                 Grup:             2            CLT: U 

Retribució bruta anual: 29.389,10 € 

Jornada: completa. Durada prevista: 4 mesos 

DADES DEL PROJECTE 

Nom del projecte: “Xarxa de Referència XaFIR: Xarxa Fourth Industrial Revolution” 

Codi:      J02704 Convocatòria:  XARXES R+D+I REDES DE INVESTIGACIÓN 

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: 26 de juliol de 2021 

Composició del 
tribunal: 

Representant unitat:  José Luís Romeral 
Suplent:  Miguel Delgado Prieto 
Representant del Servei de Personal: Lourdes Moreno de Francisco 
Representant del Comitè PasL: Per determinar 

Data constitució 
del tribunal: 

28 de juliol de 2021 a les 9:15 mitjançant l’eina Google Meet. 

Convocatòria a la 
prova i/o 
entrevista: 

En cas de que el tribunal acordi realitzar proves i/o entrevistes aquestes es 
realitzaran el dia  6 de setembre de 2021. 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 de grau mitjà; Diplomatura (antiga titulació), Grau Universitari 

(nova titulació). 
 

Descripció del lloc de treball  

Missió 

⮚ Col·laborar en l’activitat d’innovació (valorització i explotació) del projecte del 
programa de valorització i transferència de la Xarxa RDI -  XaFIR – Xarxa Fourth 
Industrial Revolution.  
 

Funcions a desenvolupar 

⮚ Col·laborar i executar les accions específiques d’innovació del projecte 
(valorització i explotació de la recerca innovadora i creació Hub d’IT I4.0). 

⮚ Planificar, coordinar i gestionar l’assignació de recursos i pressupost associat a 
les actuacions d’innovació. 

⮚ Col·laborar en l’execució externa d’activitats de generació de fulls de ruta, 
estudis de patentabilitat, i plans de comercialització de les tecnologies i projectes 
associats al projecte. 

⮚ Cooperar en la realització d’estudis i plans de comercialització dels projectes 
valoritzats.  

⮚ Ajudar en el disseny de l'estratègia de comercialització.    
⮚ Coordinar la funció de valorització dels resultats generats en el marc del projecte 
⮚ Acompanyar en el procés de protecció i valorització dels resultats de recerca i 

innovació que es puguin generar en el marc de la XaFIR. 
⮚ Realitzar la coordinació i seguiment de projectes.   
⮚ Dur a terme la promoció de tecnologies: contacte amb empreses i/o institucions. 
⮚ Col·laborar en la organització i realització de DemoDays i Showrooms de 

tecnologies i altres activitats que permetin identificar les tecnologies més 
demandades i el seu grau de maduresa a la Xarxa XaFIR.  

⮚ Col·laborar en l’execució d’un pla formatiu en valorització, transferència de 
tecnologia i emprenedoria dirigit als membres de la XaFIR.  

⮚ Col·laborar en l’execució d’un pla formatiu en tendències de mercat i 
competències en l’àmbit de la Indústria 4.0, que sigui d’interès pels membres de 
la Xarxa.  

⮚ Detectar xerrades i players interessants en l’àmbit de la Indústria 4.0, 
acceleradores i ecosistema de start ups industrials. Promoure la Xarxa en l’àmbit 
d’innovació català. 

⮚ Ajudar en la posada en marxa i coordinació de convocatòries d’ajudes de la XaFIR 
per estudis de patentabilitat i bossa de patents, avanç de TRL i creació d’EBTs. 
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Perfil Professional  

 

⮚ Estudis  Enginyeria, Enginyeria d’Organització, Administració d’Empreses, 
Econòmiques. 

⮚ Especialitat Organització, Administració d’Empreses. 

 

Coneixements  

⮚ Gestió i seguiment de Projectes. 
⮚ Gestió de la Innovació i Valorització Tecnològica. 
⮚ Propietat intel·lectual/industrial. 
⮚ Transferència de tecnologia. 
⮚ Entorn universitari. 
⮚ Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 

Competències Tècniques   

⮚ Gestió de la Recerca. 
⮚ Gestió de Projectes. 
⮚ Gestió de la Innovació. 

Competències Organitzatives 

⮚ Bones habilitats comunicatives 
⮚ Orientació a la millora 

Competències Personals  

⮚ Treball en equip. 

Experiència Professional 

⮚ En promoció, gestió i execució de programes i/o activitats de generació 
d’innovació i formatives. 

⮚ En transferència i valorització de resultats de recerca universitària. 
⮚ En el teixit industrial català 
⮚ Es valorarà certa experiència en projectes d'innovació i R + D + I  
⮚ Es valorarà experiència en funcions similars a les descrites de entre 2 i 4 anys, 

específicament, en el desenvolupament d’activitats de recerca i innovació, 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 

 


