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DADES DE L’OFERTA 

Unitat Adscripció: Projectes Arquitectònics 

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

Tipologia contractual:  Contracte d’activitats cientificotècniques 
Grup:     1               CLT:    U 

Retribució bruta anual: 34.540,58 €/anuals (per jornada completa) 

Jornada:  10,00 h./set.  Durada prevista del finançament vinculat inicialment a la contractació:   
9 mesos                             Data Inici:  24/09/2022 

DADES DEL PROJECTE 

Nom del projecte: “Reviure als terrats (REV-TER)” - 21S09267-001 

Informació del projecte https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/ciencia-la-ciutat/la-
ciencia-i-la-ciutadania/subvencions-i-ajuts/subvencions-extraordinaries-la-
15 

Codi:  V-00352                                                    Convocatòria:  Projectes de recerca i innovació 
Euraxess: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/819833 

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:  5 de setembre de 2022 

Composició del tribunal: Representant unitat:   Pere Joan Ravetllat Mira  
Suplent: Marta Domènech Rodríguez 
Representant del Servei de PDI: Lourdes Moreno de Francisco 
Representant del Comitè PasL: Per determinar 

Data constitució del tribunal:  7 de  setembre de 2022 a les  12.45 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 12 de setembre 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. 

https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/ciencia-la-ciutat/la-ciencia-i-la-ciutadania/subvencions-i-ajuts/subvencions-extraordinaries-la-15
https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/ciencia-la-ciutat/la-ciencia-i-la-ciutadania/subvencions-i-ajuts/subvencions-extraordinaries-la-15
https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/ciencia-la-ciutat/la-ciencia-i-la-ciutadania/subvencions-i-ajuts/subvencions-extraordinaries-la-15
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/819833
https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Convocatoria_i_concursos_personal_recerca_temporal
mailto:concursos.psr@upc.edu
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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 el suport tècnic necessari al projecte de Ciutat Vella, finançat en el marc del 

Pla Barcelona Ciència per al repte urbà de millorar la qualitat de vida en l’envelliment. 

Funcions a desenvolupar 

 
 Realitzar la recerca analítica: caracterització i diagnosi dels terrats de Ciutat Vella, 

detecció de necessitats per part de la població resident, limitacions i oportunitats de 
l’espai dels terrats.  

 Dur a terme la recerca propositiva: suport en el co-disseny i la definició tecnològica i 
executiva de prototips i solucions de millora de l’espai dels terrats de baix cost i 
eficients, que puguin construir-se ràpid i traslladar-se amb finalitats de difusió i 
exposició.  

 Redactar les memòries cientifico-tècniques, articles científics i altres publicacions de 
caire divulgatiu, així com en les accions de socialització i visibilització del projecte.  

 

PERFIL PROFESSIONAL  

 
 Estudis   Arquitectura 
 Especialitat   Rehabilitació i conservació 

Coneixements  

 Rehabilitació d’edificis 
 Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 

 
Es valorarà:  
 

 Estudis de doctorat 
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Competències Tècniques 

 Organització d’equips pluri-disciplinars entorn a temes de participació i co-disseny. 
 Organització de col·laboracions de recerca per a la cooperació local. 

Competències Organitzatives 

 Redacció de documents científico-tècnics, articles científics i ponències a congressos. 
 Elaboració de documentació gràfica i visualitzacions per a la difusió a xarxes. 

Competències Funcionals 

 Empatia, cooperació i treball en equip. 
 Iniciativa i pro activitat en el plantejament d’idees i modificacions 

Experiència Professional 

 Redacció d’avantprojectes i projectes bàsics i executius d’arquitectura i rehabilitació. 
 Participació en projectes de recerca en l’àmbit de la rehabilitació arquitectònica. 
 Es valorarà experiència en funcions similars a les descrites, específicament, en el 

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

“Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació “la Caixa” 
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