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Plaça: Tècnic/a  

Codi: 152-15 

Destinació: Servei Suport a Recerca i la Innovació  

Perfil genèric: Tècnic/a de Gestió Nivell 1  

Escala: Tècnica de gestió (Subgrup A1) Nivell: 22 

Comp. específic: “0” Jornada: Partida 

 
 
Condicions de l’oferta   
 

• Nomenament d’interinatge per plaça vacant reservada codi RLT 71015897.  

• Jornada partida de 35 hores setmanals 

• Retribució bruta anual: 42.332,88 € 

• Lloc de treball: Barcelona. 

 
Requisits 
 
Titulació universitària de grau o llicenciatura. 
 

 
Perfil específic 
 
 
Competències organitzatives 
 

- Establir directius i elaborar normatives i criteris en l’àmbit de la gestió de projectes 

de recerca, innovació i transferència per a la planificació, seguiment i avaluació 

d’objectius. Planificar, distribuir i gestionar els recursos. 

 

- Dissenyar, planificar, coordinar i executar projectes o aspectes concrets de projectes 

relacionats amb polítiques generals o objectius estratègics de la UPC en l’àmbit de 

la gestió i el suport a projectes de recerca, innovació i transferència, d’acord amb el 

marc normatiu i legal establerts. 

 

- Planificar, organitzar, coordinar i executar la gestió econòmica i administrativa dels 

projectes de recerca, innovació i transferència competitius (elegibilitat de la despesa, 

tipologia de costos, documents administratius principals) i la justificació tècnica i 

econòmica, auditories i requeriments. 

 

- Planificar, impulsar i gestionar els processos, els projectes i les activitats que té 

assignats d'acord amb les metodologies, els procediments establerts i la legislació 

vigent.  

 

- Establir canals, detectar, identificar i analitzar les necessitats dels usuaris i usuàries, 

recollir els suggeriments. Fer i desenvolupar propostes d’objectius, de projectes, 

d’accions, de processos de gestió, de millora de l’organització i millora contínua per 

optimitzar la gestió i oferir uns serveis /productes de qualitat. 
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- Establir relacions de comunicació, d’assessorament, de coordinació i de negociació 

amb altres unitats (internes o externes) per afavorir sinèrgies i cooperar en projectes 

comuns. 

 

- Fer propostes de disseny i millora de les aplicacions informàtiques, dels sistemes 

d’informació i de les bases de dades de gestió pròpies del àmbit de la gestió de 

projectes de recerca, innovació i transferència de resultats de la recerca. 

 

- Dur a terme o coordinar la realització d'informes, estudis, anàlisis, avaluacions  en 

relació a l’execució i seguiment de la gestió de projectes de recerca, innovació i 

transferència segons els procediments, les metodologies i la normativa per prendre 

decisions i/o facilitar la presa de decisions. Fer les interpretacions i les propostes 

necessàries. 

 

- Informar, assessorar, donar resposta tècnica i atendre consultes, amb el seu 

coneixement tècnic, sobre les matèries de la seva especialitat a altres persones de 

l'organització, departaments, organitzacions externes i ciutadans, d'acord amb les 

necessitats dels usuaris, els procediments establerts i la normativa vigent. 

 

Competències tècniques 
 
Es valoraran els coneixements i experiència en: 
 

• Marc i normatives dels programes públics de recerca/innovació: instruments, 
regulacions, programes internacionals, plans nacionals, autonòmics, etc. 

• Marc legislatiu de la recerca. Normativa i procediments de gestió dels projectes de 
la recerca/innovació. 

• Fonts de finançament públic per als programes de recerca. 

• Àmbit universitari tecnològic i de recerca de la UPC. Estructura i organització 
universitària i de la UPC. 

• Marc legal i normatiu, estructura i organització de la gestió econòmica i 
pressupostària pública, universitària i de la UPC. Normativa i procediments de gestió 
econòmica i de contractació administrativa d’obres, serveis i subministraments. 

• Marc legal i normatives generals en l’administració pública i universitària: 
procediment administratiu, contractació pública, protecció de dades, transparència, 
... 

• Coordinació d’activitats, processos i resultats. 

• Gestió de projectes: planificació, coordinació, control, seguiment i avaluació. 

• Marc general, context normatiu i processos per a l’administració electrònica, segons 
l’aplicació a la UPC. 

• Planificació i organització del treball, control i seguiment. Gestió per processos i per 
objectius. 

• Tècniques de comunicació i d’atenció i assessorament a usuaris. 

• Tècniques de recollida i d’anàlisi de la informació i de resultats, i redacció d’informes. 
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• Tècniques d’anàlisi i solució de problemes. 

• Noves tecnologies i sistemes d’informació de suport a la gestió i a la presa de 
decisions. SAP. Eina del participant portal. Ofimàtica de gestió i eines de 
comunicació electrònica. 

• Català, castellà i anglès parlats, llegits i escrits. Es valoraran els coneixements 
d’altres idiomes. 

 
 
Competències personals 
 
Es valoraran les següents competències personals: 
 
Planificació, visió estratègica i assoliment; comunicació, negociació, esperit d’equip, i 
flexibilitat; solució de problemes, compromís amb el servei públic i la institució i 
orientació a la millora. 
 
 
 
 
 
 
 


