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DADES DE L’OFERTA 

Unitat Adscripció: Tecnologia de l'Arquitectura 

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

Tipologia contractual:  Contracte de treball durada determinada vinculat a programes 
finançats amb fons europeus           Grup:               1               CLT:    U 

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

Jornada: 25 h./set.                Data Inici:  21/03/2022                    Data fi: 20/07/2022                       

DADES DEL PROJECTE 

Nom del projecte: "Indicadores socio-espaciales para la mejora del parque habitacional en 
zonas vulnerables. Criterios de actuación en los casos de las Áreas 
Metropolitanas de Barcelona y Bilbao" - RTI2018-101342-B-I00 

Informació del projecte   

Codi:  J-02489                                                      Convocatòria:  Proyectos I+D+i - Modalidades «Retos Investigación»,      
«Excelencia» y «Generación de Conocimiento»                                                        

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: 07 de març de 2022 

Composició del 
tribunal: 

Representant unitat: Pilar Garcia Almirall            
Suplent: Cossima Cornado Bardon 
Representant del Servei de Personal: Lourdes Moreno de Francisco 
Representant del Comitè PasL: Per determinar 

Data constitució del tribunal: 09 de mar de 2022 a les 09:10 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 14 de març 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://futur.upc.edu/25161260
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 

 Sintetitzar els resultats finals de recerca i col·laboració en el projecte identificant els 
indicadors socio-espacials per a la millora del parc habitacional en zones vulnerables. 

Funcions a desenvolupar 

 Desenvolupar la síntesis de continguts i conclusions finals de resultats. 
 Mantenir i revisar els continguts de la base de dades amb informació georeferenciada 

dels barris d’estudi. 
 Incorporar els resultats de publicacions a la web. 
 Col·laborar en tasques de gestió, informe final i comunicació del projecte. 

 

Perfil Professional   

 
 Estudis Titulació universitària superior, Llicenciatura (antiga titulació), Grau 

Universitari (nova titulació) 
 Especialitat Arquitectura 

Coneixements  

 Construcció i rehabilitació d’habitatges. 
 Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. 

Competències Tècniques   

 Metodologies quantitatives i qualitatives d’avaluació de l’edificació. 
 Anàlisi de l’edificació existent i l’avaluació de les condicions d’habitabilitat. 
 Domini de programari de gestió i mapatge de bases de dades, Autocad i Office. 

Competències Organitzatives 

 Habilitats de diagnòstic, elaboració i seguiment de projectes en Barris d’alta 
vulnerabilitat Social.        
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Competències Personals  

 Competències comunicatives.          
 Capacitat de síntesi, abstracció i atenció al detall.  

Experiència Professional 

 En l’avaluació de l’edificació residencial en entorns d’alta vulnerabilitat socio-
residencial.                      

 Col·laboració amb grups de recerca, especialment en l’elaboració d’estudis sobre els 
edificis residencials en matèria de la qualitat de l’edificació.    

 Escriptura de documents de recerca i estudis.    
 Pràctica professional de l’arquitectura en col·laboracions en despatxos professionals.                                            
 Es valorarà experiència en funcions similars a les descrites, específicament, en el 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de investigación financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033/ FEDER 
“Una manera de hacer Europa” 
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