
 
 

 

CONVOCATÒRIA DE VACANT 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

Tècnic investigador 

NOM PROJECTE   

El potencial solar fotovoltaic dels terrats dels edificis públics de la província de Tarragona: reptes per 
avançar cap a la Transició Energètica i expectatives dels agents implicats. 

GRUP O LÍNEA  RECERCA  

Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

Es requereix un tècnic investigador per participar en un projecte finançat per la Diputació de Tarragona 
que porta per títol "El potencial solar fotovoltaic dels terrats dels edificis públics de la província de 
Tarragona: reptes per avançar cap a la Transició Energètica i expectatives dels agents implicats”. 
L'Investigador Principal d'aquest projecte és el Dr. Benito Zaragozí, professor del Departament de 
Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. 

Els objectius principals d’aquest projecte són: 

1. Analitzar la fase de la transició energètica en què es troben les entitats públiques de la província 
de Tarragona. El projecte es centrarà en saber si els administradors dels edificis públics 
(ajuntaments, biblioteques, escoles, poliesportius, etc) són conscients del potencial de producció 
d'energia fotovoltaica dels seus terrats. 

2. Difondre la informació sobre el potencial energètic d’aquests espais i fomentar el debat social. 

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

1. Disseny d’enquestes i planificació de tallers amb actors clau. 

2. Organització i desenvolupament de les enquestes i tallers. 

3. Redacció d’informes i tasques de comunicació de la recerca. 
 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA (formació mínima exigida) 

Geògraf/a, especialitzat en planejament territorial i urbanístic. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

REQUISITS  

 Llicenciatura o Grau en Geografia 

 Participació en projectes de recerca i transferència de caràcter territorial, ambiental i energètic en 

l'àmbit de la Província de Tarragona. 

 Coneixements d’informàtica a nivell de processament de textos i gràfiques. 

 Català i castellà nivell nadiu. 

 Aptituds per treballar en equip i de manera independent, discreció, amabilitat, dinamisme, rigor, 

responsabilitat, resolutivitat. 

 Competències comunicatives. 

 Habilitats en la redacció d’informes. 

 Experiència en l’organització de tallers, taules redones i grups de treball. 

ES VALORARÀ 

 Títol de Doctor vinculat a un programa de Geografia o afí. 

CONDICIONS LABORALS  

 Tipus de jornada: a temps parcial (50% 18,75h setmanals). 
 Lloc físic de treball:  Facultat de Turisme i Geografia URV (Vila-seca); Flexibilitat per realitzar 

treball de camp puntualment per la zona d'estudi. 
 Contracte: indefinit activitats científica- tècniques (art. 23 bis  de la Llei de la Ciència). 
 Categoria: GRUP 1 
 Durada: 1 de setembre de 2022 – 31 de desembre 2022 (4 mesos apx). 
 Retribució: 1.178,64€ bruts mes ( inclou pagues extres prorratejades) 
 Incorporació aproximada: 1 de setembre de 2022. 
 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  
 Selecció de CV’s: Llicenciatura o Grau en Geografia 

 
 Valoració del CV. PUNTUACIÓ: fins a 25 punts: 

o Adequació del perfil: fins a 10 punts 

o Experiència en projectes territorials/ambientals: fins a 10 punts 

o Títol de Doctor vinculat a un programa de Geografia o afí: fins a 5 punts. 

 Entrevista personal. PUNTUACIÓ: fins a 5 punts 
 

COMITÈ DE SELECCIÓ 

 President: Dr. Benito Zaragozí (Investigador Principal) 

 Vocal 1:  Dr. Òscar Saladié (Investigador) 

 

 

 



 
 

SUPLENTS: 

 Dr. Jordi Blay (Investigador) 

 Dr. Enric Aguilar (Director Departament de Geografia URV) 

 

Amb el vistiplau de: 

 Lourdes Jane (Directora CTTI) o Natàlia Rull ( Directora CFP) 

 
CANDIDATURES  

 Enviar el CV a través de web FURV (https://www.fundacio.urv.cat/ca/fundacio/borsa-treball/)  

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 29/06/2022 

 

COMUNICACIONS 

La FURV publicarà a la seva web el llistat d’admesos i exclosos, així com també l’acta final amb les 
puntuacions obtingudes pels aspirants. 

 

 

https://www.fundacio.urv.cat/ca/fundacio/borsa-treball/

