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DADES DE L’OFERTA 

Unitat Adscripció: Servei de Gestió de la Innovació (SGI) 

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

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

Retribució bruta anual: 35.442,78€/anuals (per jornada completa) 

Jornada:    completa    Durada prevista: 1 any 

DADES DEL PROJECTE 

Informació del projecte  

Codi:   R-01772                                                         Euraxess: 

PROCÉS DE SELECCIÓ 

Inscripció:  Les persones interessades haureu d’omplir el formulari  
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: 

 24 de gener de 2022 

Composició del 
tribunal: 

Representant unitat:      Cristina Aresté                                
Representant del Servei de Personal: Lourdes Moreno de Francisco 
Representant del Comitè PasL: Per determinar 

Data constitució 
del tribunal: 

 26 de gener de 2022 a les  9 hores 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 31 de gener de 2022. 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  
 

  

http://www.upc.edu/innovacio
https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Convocatoria_i_concursos_personal_recerca_temporal
mailto:concursos.psr@upc.edu
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Requisits  
 

 
 Titulació universitària de grau mitjà; Diplomatura (antiga titulació), Grau Universitari 

(nova titulació). 
 

Descripció del lloc de treball  
 

Missió 

 Dins de l’àrea de recerca i transferència,  donar suport a la protecció, valorització i 
transferència de resultats de recerca UPC.  Assessorar al PDI i donar suport en el procés 
de valorització i  de transferència tecnològica a mercat tal com la protecció de 
tecnologia,   la creació d’spin off universitàries , i la negociació de llicències de 
tecnologia. 

Funcions a desenvolupar 

 Assessorar els investigadors en matèria de protecció de la IP de la seva tecnologia 
 Assessorar i dissenyar l'estratègia de comercialització.    
 Donar suport en la realització d’estudis de mercat i plans de negoci. 
 Realitzar la promoció de tecnologies: contacte amb empreses i/o institucions. 
 Assessorar en la redacció d’acords de llicència i comercialització de tecnologies com 

acords de confidencialitat, acords de co-titularitat, acords de consorci en el marc de 
projectes nacionals i internacionals amb diferents institucions i empreses, etc. 

 Dur a terme la gestió i seguiment dels processos de transferència tecnològica.   
 Definir i preparar processos de creació d’empreses. 

 

Perfil Professional  
 

 
 Estudis   Econòmiques, Dret o ADE 
 Especialitat Transferència de tecnologia i protecció del coneixement.           

Coneixements  

 Creació d’empreses. 
 Negociació. 
 Visió de mercat.  
 Tendències tecnològiques, protecció intel·lectual i industrial.                      
 Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 

 
Es valorarà:  
 
 Es valorarà coneixement de l’entorn universitari.  
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 Interès i experiència en la gestió pública. 

Competències Tècniques   

 Competència en funcions similars a les descrites, específicament, en el 
desenvolupament d’activitats de valorització i propietat intel·lectual i industrial. 

Competències Organitzatives 

 Planificació. 
 Orientació a resultats. 
 Visió estratègica i de negoci.   
 Capacitat d’anàlisis i interpretació documents tècnics i legals.    

Competències Personals  

 Treball en equip. 

Experiència Professional 

 En  l’entorn universitari. 
 Es valorarà experiència en funcions similars a les descrites, específicament, en el 

desenvolupament d’activitats de recerca, tant en l’entorn universitari com públic. 
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