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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 

 

 

CONTRACTACIÓ D'UN TÈCNIC O TÈCNICA DEL GRUP III, A TEMPS 

COMPLET A CÀRREC DEL PROJECTE  
 

 PROJECTE: T18119S – (PECT DE REUS I EL CAMP DE TARRAGONA BASAT EN UNA 

ALIMENTACIO INNOVADORA, SEGURA, SALUDABLE) 

Aquesta nova contractació, amb dedicació del 100%, vinculada al projecte que duu per títol 
“Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial  (PECT) de Reus i el Camp de Tarragona 
basat en una alimentació innovadora, segura, saludable i sostenible per al benestar de la població 
i l’impuls del territori -NUTRISALT”, està cofinançada en el marc del Programa Operatiu FEDER 
de Catalunya 2014-2020, d’acord amb la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril (DOGC núm. 
7606, de 25 d’abril de 2018), fins la data de finalització i/o tancament del projecte. 

 
 DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:  

 cerca i revisió de treballs científics previs sobre els efectes saludables de l’oli 
d’oliva verge extra 

 cerca de dades  i informes per a analitzar l’estructura productiva del sector de l’oli 
d’oliva, tant a nivell local, regional i mundial 

 detecció i estudi de casos d’innovació al voltant de la re valorització de l’oli d’oliva i 
dels seus subproductes 

 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA 

 Grau en Geografia i Ordenació del Territori 

 REQUISITS 

 Coneixements d’informàtica a nivell avançat. 

 Català i castellà nivell nadiu. 

 Aptituds per treballar en equip, discreció, amabilitat, dinamisme, rigor, responsabilitat 

resolutivitat. 

 Competències comunicatives. 

 Experiència mínima demostrable. 

 ES VALORARÀ 

 Màster en Planificació Territorial  

 CONDICIONS LABORALS 

 Tipus de jornada: a temps complet (100% jornada. 37,5 h setmanals). 

 Lloc de treball: Tècnic de Projecte 

 Contracte o’obra i servei. Grup III del Conveni d’oficines i despatxos. 

 Durada: 21 mesos 

 Retribució: 21.039,76€ anuals (14 pagues). 

 Incorporació: 1 d’abril 2019. 

 Data limit recepció CV’s: 22 de març de 2019 

 

 

 ENVIAR CV   A/e:  miquelangel.bove@urv.cat 


