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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 

 
 

CONTRACTACIÓ D'UN TÈCNIC O TÈCNICA DEL GRUP I, A TEMPS 
PARCIAL A CÀRREC DE PROJECTE  

 
PROJECTE: “EL SECTOR DE L’HOSTALERIA I L’ADAPTACIÓ A L’ERA POST-COVID 
19 A LA COSTA DAURADA: ANÀLISI TERRITORIAL EN TERMES DE VENTILACIÓ I 

CLIMATITZACIÓ DELS ESTABLIMENTS” 
 

Aquest ajut està finançat per la Diputació de Tarragona en el marc del Conveni marc de 
col·laboració Diputació de Tarragona - Universitat Rovira i Virgili 2020-2023 

  
 DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL (TASQUES A REALITZAR): 
• Portar a terme  l’estat de l'art de les formes de transmissió del COVID19, mètodes 

de reducció de la transmissió formes d'implementació en els sistemes de 
climatització. 

• Desenvolupar l'estat actual dels sistemes de ventilació i climatització dels hotels i 
restaurants de la Costa Daurada. 

• Realitzar l’estudi de dos casos de viabilitat tecnic-econòmica i anàlisi de l'efecte 
de diferents mesures a prendre. 

• Realitzar l’anàlisi de les fortaleses i debilitats dels dos sectors turístics de la Costa 
Daurada. 

 
 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA 
• Enginyer mecànic or quimic amb master en temes relacionats amb les tecnologies 

de refrigeracio i climatizació. 
 

 REQUISITS 
• Llicenciatura en Enginyeria mecànica o quimica amb master en temes relacionats 

amb les tecnologies de refrigeració i climatització 
• Idiomes: anglès.  
• Software: EES, TRNSYS, ASPEN  
• Aptitud de treball en equip, responsabilitat i iniciativa 
• Comunicació (informes i presentacions) 
 

 ES VALORARÀ 
• Capacitat per treballar de forma autònoma i amb iniciativa 
• Experiencia en modelitzacio i simulació de sistemes de refrigeració i climatitzacio, 

activitats en  projectes i contractes de recerca, i publicacions en revistes 
internacionals en aquest ambit cientific.   
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 CONDICIONS LABORALS 
 
• Tipus de jornada: parcial  (40% jornada-15h/setmana). 
• Lloc de treball: Departament Enginyeria Mecànica - ETSEQ 
• Contracte o’obra i servei. Grup I del Conveni d’oficines i despatxos. 
• Durada: Periode 5/01/2021 - 30/06/2021-  mesos  
• Retribució mensual: 1.110 €/mes bruts (6 pagues)  
• Previsió Incorporació: 5/01/2021 

 
 

  DATA LIMIT RECEPCIÓ CV’S: 16/12/2020 
 

 ENVIAR CV   A/e: alberto.coronas@urv.cat, rrhh@fundacio.urv.cat 
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