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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 

 
 
TÈCNIC INVESTIGADOR EN EL MARC DEL PROJECTE "IDENTIFICACIÓ 

DELS CONNECTORS ECOLÒGICS MUNTANYA-PLANA-LITORAL A LA 
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA" 

 
AQUEST LLOC DE TREBALL I EL PROJECTE EN EL SEU CONJUNT ESTÀ 

ÍNTEGRAMENT FINANÇAT PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
 

 DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL ( TASQUES) 
 
Es requereix un tècnic investigador per participar en un projecte finançat per la Diputació 
de Tarragona que porta per títol "Identifiació dels connnectors ecolòics Muntanya-Plana-
Litoral a la demarcació de Tarragona". L'Invesitagador Principal d'aquest projecte és el 
Dr. Òscar Saladié, professor del Departament de Geografia de la Universitat Rovir i 
Virgili. 
 
Els objectius d’aquest projecte són: 

1. Identificar i cartografiar tots els connectors ecològics que relliguin muntanya, plana i 
litoral del conjunt de la demarcació de Tarragona. 
2. Avaluar els connectors ecològics identificant-ne les seves problemàtiques i 
potencialitats. 
3. Formular propostes per garantir la funcionalitat dels connectors ecològics. 

 
Les tasques a realitzar en aquest lloc de treball són les següents: 

1. Recopilació i sistematització d’aspectes teòrics sobre la connectivitat ecològica i 
paisatgística, a partir de l’anàlisi bibliogràfic de publicacions i estudis diversos.  
2. Realització de treball de camp a diferents indrets del territori per verificar i contrastar 
els resultats cartogràfics. 
3. Elaboració d'una proposta de connectors ecològics que puguin relligar muntanya-
plana-litoral en l’àmbit territorial de la demarcació de Tarragona. 
4. Realització de l'anàlisi, una diagnosi i un conjunt de propostes per a cada connector 
ecològic identificat. 
5. Redacció de textos i elaboració de gràfiques i taules per a l’edició del document 
resultant. 
 

 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA 
 

• Geògraf, especialitzat en planejament territorial i urbanístic. 
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 REQUISITS 
 

• Experiència en estudis d’anàlisi i ordenació del paisatge. 
• Experiència en estudis territorials i ambientals en l’ambit del Camp de Tarragona i les 

Terres de l’Ebre 
• Coneixements d’informàtica a nivell de processament de textos i gràfiques. 
• Català i castellà nivell nadiu. 
• Aptituds per treballar en equip, discreció, amabilitat, dinamisme, rigor, responsabilitat, 

resolutivitat. 
• Competències comunicatives. 
• Habilitats en la redacció d’informes. 
• Disponibilitat de cotxe i carnet de conduir. 

 
 ES VALORARÀ 
 

• Coneixements i experiencia en el sistema d’espais naturals protegits de Catalunya. 
• Participació en projectes de recerca i transferencia en l’àmbit del paisatge. 
• Títol de Doctor vinculat a un programa de Geografia. 

 
 
 CONDICIONS LABORALS 
 

• Tipus de jornada: a temps parcial (18,19 h setmanals. 48,5%). 
• Ubicació física del lloc de treball: Facultat de Turisme i Geografia URV; i treball de camp 

per la zona d'estudi. 
• Contracte d’obra i servei. GRUP 2 
• Durada : Desembre 2020 - maig 2021. 
• Retribució: 895€ -911€ mensuals bruts ( pagues extres incloses) 
• Incorporació: 1 de desembre de 2020. 
 

 DATA LÍMIT RECEPCIÓ CV’S: 
 
19 de novembre de 2020 

 
 ENVIAR CV   A/e:  rrhh@fundacio.urv.cat i oscar.saladie@urv.cat  
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