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CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS PER 
A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL PER A 52 PLACES (A) 
 
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS PER 
A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL PER A 3 PLACES D’ESTABILITZACIÓ (B) 
 
 
D’acord amb l’establert a la ACORD GOV/241/2022, de 22 de novembre, pel qual s'autoritza 
l'increment de la plantilla pressupostària de diverses entitats del sector públic de l'Administració 
de la Generalitat en aplicació de la reforma laboral i per a la reducció de la temporalitat en 
l'ocupació pública, el previst al Reial decret-llei 32/2021, del 28 de desembre, de mesures 
urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del 
mercat de treball, que a la seva Disposició Addicional quarta regula el règim aplicable al personal 
laboral del sector públic, preveient que les entitats podran realitzar els contractes indefinits i 
fixos discontinus que resultin essencials per al compliment de les seves finalitats d'acord amb la 
taxa de reposició específica que, si escau, autoritzi el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, i amb 
la finalitat de donar compliment a l'objectiu de reducció de la temporalitat en el sector públic 
que promou la Llei 20/2021, del 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l'ocupació pública. Tenint en compte l'article 36.3.b de la Llei 1/2021, del 29 de 
desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, que estableix que el 
Govern pot autoritzar l'ampliació de la plantilla pressupostària amb motiu de l'ampliació de 
serveis públics.  
 
 
La Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) procedeix a iniciar: 
 

 

A) CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT 
CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL PER A 52 PLACES  
 
 

 Pàg.  

El procediment per la cobertura de la Taxa de Reposició de personal laboral 
mitjançant  la convocatòria de 52 places de personal laboral mitjançant el 
sistema de concurs. Aquesta convocatòria forma part de l’oferta pública 
d'ocupació de les fundacions corresponent a l’exercici 2021. 
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B) CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT 
CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL PER A 3 PLACES 
D’ESTABILITZACIÓ  
 
 

Pàg. 

El procediment per a la contractació de personal laboral mitjançant la 
convocatòria de 3 places de personal laboral a través del sistema de concurs 
per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada. 
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ANNEXOS 
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D’acord amb el previst a continuació: 
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A) CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS 
PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL PER A 52 PLACES  
 
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
La present convocatòria té per objecte la cobertura de 52 places mitjançant el sistema de 
concurs. Aquestes places 52, que han estat ocupades per personal temporal, han esdevingut 
estructurals via taxa de reposició o estructurals que han estat cobertes per personal temporal.  
 
La convocatòria es regirà per les presents bases, d’acord amb el previst a l’article 61.7 del Reial 
decret legislatiu 5/2015, de 30 de octubre pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut 
bàsic de l’empleat públic i a l’article 37 del Decret 28/1986, de 30 de gener del Reglament de 
selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i supletòriament pel 
previst al Codi d’Atracció de Talent, que es pot consultar en la pàgina web de l'IREC 
(www.irec.cat), i pels principis del The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers HR 
EXCELENCE IN RESEARCH  consultable respecte de les places relacionades pròpiament amb la 
recerca a la pàgina web https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter. 
 
Així mateix, es respectaran en tot moment els principis rectors establerts a l’article 55 de Reial 
decret legislatiu 5/2015, de 30 de octubre on s’estableix que: 
 

1. Tots els ciutadans tenen dret a l’accés a l’ocupació pública d’acord amb els principis 
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat prevists en l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

2. Les Administracions Públiques, entitats i organismes al que es refereix l’article 2 de l’Estatut 
Bàsic de l’empleat públic seleccionaran el seu personal funcionari i laboral mitjançant 
procediments en els que es garanteixin els principis constitucionals abans expressats, així 
com el previst a continuació: 
 

a) Publicitat de les convocatòries i de les seves bases. 
b) Transparència. 
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. 
d) Independència i discrecionalitat tècnica en la actuacions dels òrgans de selecció. 
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o feines a 

desenvolupar. 
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en el processos de selecció.  

 
Amb la finalitat de garantir aquest principis, s’aplicaran les següents regles: 
 

- Amb caràcter general, el principi de publicitat s’entendrà complit mitjançant la publicació 
de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a la pàgina web d’IREC, 
sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, en aquells supòsits en que 
s’estimi convenient. 

- No s’imposarà ninguna condició que suposi discriminació. 
- El salari brut per cadascuna de les places ofertes estarà sotmès als imports regulats pels 

nivells salarials establerts a les categories professionals previstos al Pla de Carrera pel  
personal d’IREC. 

 
 

http://www.irec.cat/
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2. CARACTERÍSTIQUES DE LES PLACES OFERTADES 
 
   Categoria Plaça                                 Ubicació (centre treball Barcelona)  Núm. Referencia  

S1 Manteniment/Serveis Generals (S.1.1.A) Àrea Econòmica i de Sistemes Ref.  106/2022 

R1 Project Engineer (R.1.6) Grup Tèrmica Ref.   107/2022 

R1 Project Engineer (R.1.6) Grup Tèrmica Ref.   108/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.1.4) Grup Tèrmica Ref.   109/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.1.4) Grup Tèrmica Ref.   110/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.1.3) Grup Tèrmica Ref.   111/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.1.3) Grup Tèrmica Ref.   112/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.1.1) Grup Tèrmica Ref.   113/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.1.3) Grup Nanoionics Ref.   114/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.1.5) Grup Nanoionics Ref.   115/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.1.2) Grup Nanoionics Ref.   116/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.2.1) Grup Nanoionics Ref.   117/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.1.3) Grup Nanoionics Ref.   118/2022 

S2 Administratiu/Comptable (S.2.1.A) Àrea Econòmica i de Sistemes Ref.   119/2022 

S4 Cap de Secció Jurídica (S.4.1) Àrea Econòmica i de Sistemes Ref.   120/2022 

S3 Informàtica (S.3.1.B) Àrea Econòmica i de Sistemes Ref.   121/2022 

S4 Cap de Secció (S.4.1) PRIMA Ref.   122/2022 

S4 Cap de Secció (S.4.1) PRIMA Ref.   123/2022 

S3 Plant Engineer (S.3.3.B) PRIMA Ref.   124/2022 

S1 Gestors Projectes UGE (S.1.2.A) Àrea Econòmica i de Sistemes Ref.   125/2022 

S2 Gestors Projectes UGE (S.2.2) Àrea Econòmica i de Sistemes Ref.   126/2022(1) 

S2 Gestors Projectes UGE (S.2.2) Àrea Econòmica i de Sistemes Ref.   127/2022(1)  

S2 Gestors Projectes UGE (S.2.2) Àrea Econòmica i de Sistemes Ref.   129/2022 

S3 Gestors Projectes UGE (S.3.2) Àrea Econòmica i de Sistemes Ref.   130/2022 

S3 Promotors KTT (S.3.2.A) Àrea Econòmica i de Sistemes Ref.   131/2022 

S3 Promotors KTT (S.3.3.A) Àrea Econòmica i de Sistemes Ref.   132/2022 

S3 Promotors KTT (S.3.2.B) Àrea Econòmica i de Sistemes Ref.   133/2022 

S4 Cap de Secció KTT (S.4.2) Àrea Econòmica i de Sistemes Ref.   134/2022 

R1 Engineer Project (R.1.8) Grup ESA Ref.   135/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.1.1) Grup ESA Ref.   137/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.1.1) Grup ESA Ref.   138/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.1.1) Grup ESA Ref.   139/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.2.3) Grup ESA Ref.   140/2022 

R3 Recognised Researcher (R.3.2) Grup ESA Ref.   141/2022 

R1 Engineer Project (R.1.6) Grup Power Ref.   142/2022 

R1 Engineer Project (R.1.8) Grup Power Ref.   143/2022 

AL Auxiliar Laboratori (AL.2.1) Grup Power Ref.   144/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.1.1) Grup Power Ref.   145/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.2.4) Grup Power Ref.   146/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.1.1) Grup Power Ref.   147/2022 

R3 Recognised Researcher (R.3.1) Grup Power Ref.   149/2022 

TL Tècnic Laboratori (TL.2.1) Grup Nanomaterials Ref.   150/2022  
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R2 Recognised Researcher (R.2.2.6) Grup Nanomaterials Ref.   151/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.1.3) Grup Solar Ref.   152/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.2.1) Grup Solar Ref.   153/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.1.1) Grup Solar Ref.   154/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.2.6) Grup Solar Ref.   155/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.1.1) Grup Emmagatzematge Ref.   156/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.2.1) Grup Emmagatzematge Ref.   157/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.2.1) Grup Emmagatzematge Ref.   158/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.2.1) Grup Emmagatzematge Ref.   159/2022 
R2 Recognised Researcher (R.2.1.1) Grup Emmagatzematge Ref.   160/2022 

 

  
 

 
(1) Les places publicades amb les referències 126/2022 i 127/2022 s'avaluaran de manera 
conjunta amb independència de a quina referència de plaça hagi aplicat la persona candidata en 
qüestió, atès que totes dues places pertanyen a idèntica categoria i requisits. 
 
 
3. REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ 
 
Per a prendre part en aquesta convocatòria les persones aspirants han de complir tots i cadascun 
dels següents requisits i presentar la documentació acreditativa en el termini de 20 dies hàbils 
a comptar a partir del dia de publicació de la convocatòria del procés de selecció de les places 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: 
 
REQUISITS GENERALS  
 
Les persones aspirants hauran d’acreditar documentalment els següents requisits a, b i c en el 
moment de realitzar la sol·licitud: 
 
a. Disposar de la titulació acadèmica necessària per desenvolupar les funcions específiques 

establertes a cadascuna de les places ofertes (Batxillerat, Diplomatura, Llicenciatura, Màster 
o Doctorat).  

b. Haver complert els 18 anys i tenir menys de 65 anys. 
c. Acreditar haver emplenat i signat la Declaració Responsable que s'adjunta a la convocatòria. 
 
REQUISITS INDISPENSABLES  
 
Els següents requisits d i e seran verificats durant les fases del procés de convocatòria: 
d. Posseir coneixements suficients de les llengües cooficials de la Comunitat Autònoma per a 

poder exercir adequadament les funcions de la plaça objecte de la convocatòria.  
e. Demostrar al Tribunal avaluador disposar d’un coneixement de la llegua anglesa igual o 

superior al First Certificate (B2). 
 
El no compliment del requisit “e” suposarà l’exclusió de les persones candidates sempre i quan 
la plaça oferta requerís el seu compliment. 
 
REQUISITS ESPECÍFICS  
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D'acord amb el perfil de les places objecte d'aquesta convocatòria, es consideren com a requisits 
específics que les persones aspirants compleixin els següents requisits. El no compliment dels 
mateixos serà excloent per la participació en aquesta convocatòria: 
 
-  Disposar de la titulació acadèmica necessària per desenvolupar les funcions específiques de 
cada plaça.  
- Acreditar documentalment l'experiència professional mínima exigida per cadascuna de les 
places convocades, i aquesta experiència en les funcions pròpies de la plaça oferida.  
 
ALTRES CONSIDERACIONS RESPECTE ELS REQUISITS 
 
Si durant la convocatòria s’identifiqués la falsedat en qualsevol documentació o informació 
aportada per la persona aspirant, aquesta circumstància es considerarà motiu suficient per 
l'exclusió de la persona del procés. Si aquesta circumstància fora coneguda per l’IREC una 
vegada formalitzada la contractació de la persona seleccionada i durant el seu període de prova, 
serà motiu suficient per a al·legar la no superació d'aquest període. Si es descobreix superat 
aquest període, serà considerat transgressió de la bona fe contractual, així abús de confiança en 
el desenvolupament del treball, d’acord amb el previst a l’article 54.2 de l’Estatut dels 
treballadors, i motiu d’acomiadament procedent. En tots els casos, es permetrà a la persona 
exercir el seu dret d’aclariment i defensa mitjançant l’obertura d’un termini d’al·legacions de 5 
dies hàbils. En cas de no obtenir resposta o confirmar-se la falsedat, s'exclourà definitivament a 
la persona del procés, o es procedirà a l’acomiadament, reservant-se l’IREC el dret a emprendre 
accions legals contra ella, i sense perjudici de les accions que la persona consideri legítim fer 
servir en la defensa dels seus interessos. 
 
En el cas que s’exigeixi a les persones candidates que presentin títols, certificats o qualsevol 
mena de documentació justificativa procedent de l’estranger, es deure estar en possessió de la 
corresponent convalidació o de la credencial que l’acrediti, o en el seu cas la seva homologació. 
Aquesta acreditació no serà necessària per les persones aspirants que hagin obtingut el 
reconeixement de la seva qualificació professional a l’empara de les Disposicions del Dret 
Comunitari.  
 
En tot cas, les persones candidates que resultin seleccionades hauran d’aportar abans de la seva 
contractació còpia dels títols que acreditin el compliment dels requisits de la convocatòria. 
Es garanteix en tots els casos la protecció de les dades personals de les persones que s’hagin 
presentat a la convocatòria, independentment que hagin estat elegides o no. 
 
 
4. TRIBUNAL AVALUADOR 
 
Per a cada plaça hi haurà un Tribunal avaluador validat per la direcció de l’IREC format  per mínim 
tres membres experts en la matèria de la plaça a cobrir. 
 

Presidència Titular Cap de Grup 

Vocal 1 Titular Expert extern 

Vocal 2 Titular Expert del centre o extern 

 
Aquest Tribunal avaluador serà l'òrgan encarregat d'avaluar a les persones aspirants i proposar 
l'elecció de les que consideri més adequades per a ocupar les places objecte de la convocatòria. 
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El Tribunal avaluador queda autoritzat per a resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en el 
desenvolupament de les bases d'aquesta convocatòria, així com la forma d'actuació en els casos 
no previstos en les mateixes. 
 
 
5. ETAPES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ  
 
1.- INICI DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 

Aquest procés té el seu origen a l’ACORD GOV/241/2022, de 22 de novembre, pel qual 
s'autoritza l'increment de la plantilla pressupostària de diverses entitats del sector públic de 
l'Administració de la Generalitat en aplicació de la reforma laboral i per a la reducció de la 
temporalitat en l'ocupació pública que preveu el nombre de places disponibles. De conformitat 
amb aquest, l’IREC procedeix a elaborar i definir el perfil de les places ofertes. 
 
2.- ELABORACIÓ I APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA 

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria han estat elaborades per la Direcció de Recursos 
Humans de l’IREC amb l’aprovació de la Direcció General de l’IREC. 
 
L’avaluació de les persones candidates es realitzarà en dues fases:  
 

1. Una prova escrita composada per dos exàmens: un examen tipus test de 30 preguntes i 
el desenvolupament de dues preguntes (50% de la puntuació global). 

2. Una valoració de mèrits curriculars, d’acord amb els requisits detallats en el perfil de 
cada plaça (50% de la puntuació global). 
 

3.- CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL AVALUADOR 

El Tribunal avaluador quedarà constituït en els termes indicats en l'apartat 4 d'aquestes bases. 
 
4.- PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria, es publicaran a la pàgina web de l’IREC i per 
remissió d’un anunci que s’efectuarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
La informació es pot consultar a la pàgina web de l'IREC (www.irec.cat) a l’espai  
JOBS>Convocatòria oberta d’oferta pública d’ocupació 2022. Respecte d’aquelles places que 
estiguin dintre del àmbit pròpiament de la recerca també es podran consultar a pàgina web 
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs. 
 
5.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Les persones candidates interessades a participar en aquest procés selectiu hauran de presentar 
la següent documentació  en el termini de 20 dies hàbils a comptar a partir del dia de publicació 
de la convocatòria del procés de selecció de les places en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya: 
 

- L’imprès de “Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives”, conforme al model oficial que 

s'adjunta a aquestes les bases, degudament emplenat i signat. 

- Les fotocòpies justificatives dels mèrits curriculars (Annex 2 del present document). 

- La documentació que acrediti els requisits d’accés indicats a l’apartat 3 d’aquest document. 

L'imprès de “Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives” juntament amb tota la documentació 
justificativa dels mèrits i requisits d’accés s’hauran de presentar a l’atenció de Recursos Humans 
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en dies hàbils i horari laborable, o via correu postal certificat a la recepció de l’IREC a la seu de 
l’IREC al carrer Jardins de les Dones de Negre, 1, 2a planta, 08930 Sant Adrià de Besos 
(Barcelona).  
 
Només s'admetran aquelles sol·licituds que justifiquin degudament el compliment dels requisits 
d’accés per a participar en aquesta convocatòria. 
 
En el moment de registrar la sol·licitud d’admissió de cada persona candidata se li assignarà un 
número de referència. 
 
Les comunicacions genèriques i ordinàries relacionades amb la present convocatòria es faran a 
través de la pàgina web de l’IREC (www.irec.cat). 
 
Per defecte, i per a salvaguardar la privacitat de les persones candidates, en les publicacions de 
les actes de la convocatòria apareixerà el número de referència assignat a cadascuna de les 
persones candidates com a identificador personal, excepte en quan es publiqui el nom i cognoms 
de la persona a la qual se li assigna la plaça concursada. 
 
D'acord amb la normativa de protecció de dades, les dades personals facilitades amb el 
consentiment de les persones candidates seran tractades pel responsable del tractament que 
és la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) amb NIF G-64946387 i seu al 
carrer Jardins de les Dones de Negre, 1, 2a planta. 08930, Sant Adrià de Besòs (Barcelona), amb 
la finalitat de gestionar la seva participació en el desenvolupament i resolució de la present 
convocatòria i  seran conservades exclusivament per a la seva disposició en cas de participació 
en propers processos de selecció. Posteriorment, si com a persones candidates resulten 
seleccionades les dades també s'utilitzaran, si és el cas, per a la gestió i formalització de 
l'eventual contractació. Tret d'obligació legal, les dades aportades no seran cedides a tercers ni 
es preveuen transferències internacionals de dades. El dret d’accés, rectificació, supressió, 
oposició, així com l’exercici dels altres drets que reconeix la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades es por exercir a través d’una comunicació per escrit a dpo@irec.cat. Es pot 
consultar informació addicional al web d’IREC https://www.irec.cat/ca/politica-de-privacitat/. 
 
 
6.- COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS D’ACCÉS 

Superaran aquesta fase del procés aquelles persones aspirants que compleixin tots els requisits 
detallats en l’apartat 3 d’aquest document dels requisits de participació exigits en la 
convocatòria, sempre que aquests hagin estat degudament justificats i documentats. Aquelles 
persones candidates que siguin treballadores de l’IREC i que acompleixin els requisits específics 
d’accés amb l’experiència en el propi centre de recerca o amb la formació del Pla Institucional 
de Formació (PIF) promoguda des de l’IREC, no caldrà que els acreditin documentalment, ja que 
la informació podrà ser comprovada amb la informació disponible a la base de dades interna de 
l’IREC. 
 
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Tribunal avaluador comprovarà 
els requisits de les persones i es publicarà un llistat provisional de les persones aspirants 
admeses i excloses a la web de l’IREC, indicant per a cada persona quin ha sigut el/els motiu/s 
de la seva exclusió. Es disposarà de 5 dies hàbils comptats des de la publicació del llistat de les 
persones candidates acceptades per presentar les al·legacions per escrit, pel mateix 
procediment pel qual que s’ha presentat la sol·licitud acompanyada de la documentació 
necessària en el cas de ser exclòs. 

https://www.irec.cat/ca/politica-de-privacitat/
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L'estimació o no d'al·legacions per part del Tribunal avaluador finalitzarà amb la publicació en la 
web de l’IREC de la llista definitiva de les persones admeses al procés. 
 
7.- PROVA ESCRITA 

En aquesta primera fase el Tribunal avaluador determinarà la realització per part de les persones 
candidates de dues proves escrites. La primera consistirà en un examen tipus test de 30 
preguntes i la segona en la realització d’una prova escrita amb dues preguntes on les persones 
candidates hauran de desenvolupar dos temes en les quals s'aprofundirà en la seva trajectòria 
professional, les seves competències i capacitats professionals considerant quines aportacions 
professionals poden aportar les persones candidates així com quins aspectes son esperats 
respecte a la plaça convocada, d’acord amb els temaris que es fan constar per a cada plaça 
convocada. En concret: 
 

a) Avaluar les fortaleses i febleses de la persona candidata en relació amb les funcions i 
responsabilitats de la plaça objecte de la convocatòria. 

b) Contrastar i aclarir si la persona candidata posseeix les competències tècniques i 
professionals necessàries per a exercir satisfactòriament les funcions de la plaça objecte de 
la convocatòria. 

c) Detectar possibles mancances en relació amb requisits desitjables especificats en les bases 
de la convocatòria. 

d) Conèixer, de manera motivada, els principals assoliments professionals aconseguits per la 
persona candidata al llarg de la seva trajectòria professional. 

e) I, en general, conèixer qualsevol informació que el Tribunal avaluador consideri necessària 
per a la correcta valoració curricular de la persona aspirant. 

 
La prova escrita es podrà fer en qualsevol de les llengües cooficials de la Comunitat Autònoma 
o en anglès. En el cas de decidir de realitzar-la en una de les dues llengües cooficials, les persones 
candidates estaran obligades a contestar per escrit una de les dues preguntes en llengua anglesa 
sempre que el perfil de la plaça de la convocatòria ho requereixi.  
 
Cada plaça podrà tenir una data diferent de realització de la prova escrita, per tant, no serà 
obligatori que coincideixin en el mateix dia les proves escrites de les diferents places. Amb la 
finalitat d’evitar desviacions i iniquitats per potencials subjectivitats en la valoració, els membres 
del Tribunal avaluador valoraran les respostes a les preguntes efectuades tot seguint un patró 
d’avaluació de les respostes conforme a la següent escala de valoració: 
 
QUALIFICACIÓ DESCRIPCIÓ DE LES RESPOSTES DE LES PROVES DE DESENVOLUPAMENT 
 
0 INSUFICIENT: Respostes bàsiques, sense coneixements dels detalls rellevants. 
1 SUPERFICIAL: Respostes esquemàtiques i superficials encara que amb detalls, però només 
d’allò mes rellevant. 
2 ESTÀNDARD: Resposta amb detall. S’evidencia coneixement de l’objecte de les funcions i la 
seva capacitat de prestar-ho amb garantia d’un nivell de qualitat correcte. 
3 NOTABLE: Resposta detallista, coneix el contingut, la forma d’executar, genera confiança, les 
respostes evidencien la garantia d’una prestació adequada de les funcions de la plaça oferida  
d’acord amb allò requerit. 
4 EXCEL·LENT: Resposta detallada, amb ple coneixement del contingut, bona exposició, 
intel·ligible, seguretat, confiança, empatia.  
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Una vegada el Tribunal avaluador hagi avaluat totes les proves realitzades per les persones 
candidates, es publicarà a la web de l’IREC un llistat provisional de les persones candidates 
qualificades per la següent fase. En cas de desacord amb la qualificació obtinguda, les persones 
candidates excloses podran interposar recurs davant el president del Tribunal avaluador en el 
termini de 3 dies hàbils a comptar des de la publicació de l’esmentat llistat provisional, pel 
mateix procediment en que s’ha presentat la sol·licitud de participació a la convocatòria 
acompanyada de la documentació que es consideri necessària. Tribunal avaluador resoldrà 
aquest recurs en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la recepció del recurs.  
 
L'estimació o no de les al·legacions del recurs finalitzarà amb la publicació en el web de l’IREC 
de la llista definitiva. El Tribunal avaluador, si així ho considera necessari podrà realitzar una 
entrevista personalitzada amb les persones candidates qualificades per la següent fase amb la 
finalitat d’aprofundir més en els coneixements i condicions de la persona candidata en funció 
de la plaça sol·licitada. 
 
8.- VALORACIÓ DE MÈRITS  

Una vegada superada la fase de la prova escrita, el Tribunal avaluador procedirà dur a terme la 
valoració dels mèrits com s’indica a continuació. En cas que no hi hagin persones candidates que 
superin aquesta fase, la plaça es declararà deserta.  
 
Els criteris d’avaluació dels mèrits, que es valoraran de conformitat al previst a la convocatòria 
per a cada plaça convocada, són:  
 
1. Es valoraran els mèrits de formació considerant: a) els títols acadèmics, b) la formació 
continuada i/o complementària efectuada relacionada amb el perfil i les funcions  de la plaça 
convocada i degudament justificada, i c) els idiomes. 
2.  Es valoraran els mèrits d’experiència professional considerant el previst per a cada plaça 
convocada. 
3. Idoneïtat curricular amb el perfil i funcions de la plaça convocada d’acord amb la 
documentació aportada i degudament justificada. 
4. Qualsevol altre mèrit complementari relacionat amb el perfil de la plaça convocada.  
5. Es valoraran els mèrits d’experiència professional anterior a un lloc de treball igual o similar 
al de la plaça convocada.  
 
La valoració dels mèrits comportarà un 50% de la nota global, d’aquest 50%, el 25% serà 
establert per l’adequació de la persona candidata a la plaça on s’haurà d’acreditar experiència 
anterior a un lloc de treball igual o similar al de la plaça convocada.  
 
ENTREVISTA PERSONAL INDIVIDUAL 
En cas d’empat, el Tribunal avaluador convidarà a les persones candidates implicades a una 
entrevista personal individual amb una antelació mínima de 48 hores al dia hàbil i hora en que 
l’entrevista hagi de tenir lloc, en cas que la persona candidata convocada ho accepti es podrà 
reduir aquest termini. L’entrevista tractarà: a) les motivacions de la persona per aspirar a la 
plaça; b) les possibles aportacions de la persona a la plaça convocada i a la unitat o departament 
intern a on la plaça està enquadrada, així com a l’IREC; c) en el cas concret de les places 
estrictament de recerca, els medis necessaris que la persona espera gaudir per dur a terme les 
activitats relacionades amb el perfil de la plaça convocada.  
 
El valor d’aquesta entrevista serà puntuat pel Tribunal avaluador amb un 15% addicional. 
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9.- RESULTAT FINAL  

Una vegada finalitzades les dues fases del procés, el Tribunal avaluador publicarà l’acta de 
resolució de la convocatòria signada per tots els seus membres amb el llistat de les persones 
candidates ordenat de major a menor puntuació de les qualificacions obtingudes en ambdues 
fases. 
 
Una vegada finalitzat el procés de selecció, es publicarà a la web de l’IREC el document de 
d’adjudicació de les places amb el nom i cognoms de les persones seleccionades. Contra aquest, 
si escau, es podrà presentar recurs adreçat al president del Tribunal avaluador en el termini de 
3 dies hàbils a comptar des de la publicació de l’esmentat document, pel mateix procediment 
en que s’ha presentat la sol·licitud de participació a la convocatòria acompanyada de la 
documentació que es consideri necessària. El Tribunal avaluador resoldrà el recurs en un termini 
màxim de 3 dies hàbils, des de la recepció del recurs. 
 
 
10.- ASSIGNACIÓ DE PLACES 

En el termini de 7 dies hàbils, a comptar des de la publicació del document d'adjudicació sense 
haver-se presentat recurs per part de les persones finalistes i  passats 12 dies a comptar des de 
la publicació de l’adjudicació un cop transcorregut el termini per la resolució dels recursos, la 
plaça passarà automàticament a ser assignada i adjudicada al candidat seleccionat.    
 
Cada plaça pot tenir una data i hora d'incorporació diferents que s’informarà en el moment de 
l’assignació. 
 
En els casos de professionals en situació d’ocupació que guanyin la plaça, deixaran el seu lloc de 
treball de procedència amb caràcter definitiu, hi hauran d’estar en situació de poder se 
contractats i donats d’alta a la Seguretat Social per part d’IREC en el dia hàbil i hora assenyalats. 
 
La no presència en el dia hàbil i hora assenyalats per a la incorporació equivaldrà a la renúncia a 
l’adjudicació de la plaça i es passarà de forma directa a la següent persona candidata finalista 
del llistat d’adjudicació. 
 
11.- CONTRACTACIÓ I LLISTA DE RESERVA 

Una vegada finalitzada l’assignació de les places, el Tribunal avaluador redactarà la llista 
definitiva de les places assignades que es publicarà a la web de l’IREC. 
 
Les persones candidates que hagin superat les dues proves però que no hagin obtingut plaça, 
passaran a constituir una llista de reserva en funció de les places ofertes que respectarà la 
prelació segons la puntuació obtinguda en les proves de selecció. 
 
Així es constituirà la llista de reserva amb les persones que hagin obtingut una puntuació mínima 
global d’un 70% entre les dues proves superades i acreditin els requisits demanats en funció de 
les places ofertes. Les persones que no arribin a aquesta puntuació seran descartades de la llista 
de reserva. Aquesta llista de reserva serà per la cobertura de les places, en el cas de les persones 
candidates seleccionades que no arribin a ocupar la plaça o que l’abandonin dins del termini de 
30 dies a comptar des de l’inici de la seva relació laboral a l’IREC. 
 
S'establirà un període de prova per a les persones contractades com a conseqüència del procés 
de selecció de la present convocatòria, en els termes establerts en l’Estatut dels treballadors. 
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B) CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS 
PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL PER A 3 PLACES D’ESTABILITZACIÓ 
 
 
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
La present convocatòria té per objecte la cobertura de 3 places mitjançant el sistema de concurs 
via procés d’estabilització.  
 
La convocatòria es regirà per les presents bases, d’acord amb el previst a l’article 61.7 del Reial 
decret legislatiu 5/2015, de 30 de octubre pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut 
bàsic de l’empleat públic i a l’article 37 del Decret 28/1986, de 30 de gener del Reglament de 
selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i supletòriament pel 
previst al Codi d’Atracció de Talent, que es pot consultar en la pàgina web de l'IREC 
(www.irec.cat), i pels principis del The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers HR 
EXCELENCE IN RESEARCH  consultable respecte de les places relacionades pròpiament amb la 
recerca a la pàgina web https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter. 
 
Així mateix, es respectaran en tot moment els principis rectors establerts a l’article 55 de Reial 
decret legislatiu 5/2015, de 30 de octubre on s’estableix que: 
 

3. Tots els ciutadans tenen dret a l’accés a l’ocupació pública d’acord amb els principis 
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat prevists en l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

4. Les Administracions Públiques, entitats i organismes al que es refereix l’article 2 de l’Estatut 
Bàsic de l’empleat públic seleccionaran el seu personal funcionari i laboral mitjançant 
procediments en els que es garanteixin els principis constitucionals abans expressats, així 
com el previst a continuació: 
 

g) Publicitat de les convocatòries i de les seves bases. 
h) Transparència. 
i) Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. 
j) Independència i discrecionalitat tècnica en la actuacions dels òrgans de selecció. 
k) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o feines a 

desenvolupar. 
l) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en el processos de selecció.  

 
Amb la finalitat de garantir aquest principis, s’aplicaran les següents regles: 
 

- Amb caràcter general, el principi de publicitat s’entendrà complit mitjançant la publicació 
de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a la pàgina web d’IREC, 
sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, en aquells supòsits en que 
s’estimi convenient. 

- No s’imposarà ninguna condició que suposi discriminació. 
- El salari brut per cadascuna de les places ofertes estarà sotmès als imports regulats pels 

nivells salarials establerts a les categories professionals previstos al Pla de Carrera pel  
personal d’IREC. 

 
 

http://www.irec.cat/
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2. CARACTERÍSTIQUES DE LES PLACES OFERTADES 
 
   Categoria Plaça                                 Ubicació (centre treball Barcelona)  Núm. Referencia  

S2 Gestors Projectes UGE (S.2.2) Àrea Econòmica i de Sistemes     Ref.   128/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.1.5) Grup ESA     Ref.   136/2022 

R2 Recognised Researcher (R.2.1.1) Grup Power     Ref.   148/2022 
 

 
  

 

 
3. REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ 
 
Per a prendre part en aquesta convocatòria les persones aspirants han de complir tots i cadascun 
dels següents requisits i presentar la documentació acreditativa en el termini de 7 dies hàbils a 
comptar a partir del dia de publicació de la convocatòria del procés de selecció de les places en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: 
 
REQUISITS GENERALS  
 
Les persones aspirants hauran d’acreditar documentalment els següents requisits a, b i c en el 
moment de realitzar la sol·licitud: 
 
f. Disposar de la titulació acadèmica necessària per desenvolupar les funcions específiques 

establertes a cadascuna de les places ofertes (Batxillerat, Diplomatura, Llicenciatura, Màster 
o Doctorat).  

g. Haver complert els 18 anys i tenir menys de 65 anys. 
h. Acreditar haver emplenat i signat la Declaració Responsable que s'adjunta a la convocatòria. 
 
REQUISITS INDISPENSABLES  
 
Els següents requisits d i e seran verificats durant les fases del procés de convocatòria: 
i. Posseir coneixements suficients de les llengües cooficials de la Comunitat Autònoma per a 

poder exercir adequadament les funcions de la plaça objecte de la convocatòria.  
j. Demostrar al Tribunal avaluador disposar d’un coneixement de la llegua anglesa igual o 

superior al First Certificate (B2). 
 
El no compliment del requisit “e” suposarà l’exclusió de les persones candidates sempre i quan 
la plaça oferta requerís el seu compliment. 
 
REQUISITS ESPECÍFICS  
 
D'acord amb el perfil de les places objecte d'aquesta convocatòria, es consideren com a requisits 
específics que les persones aspirants compleixin els següents requisits. El no compliment dels 
mateixos serà excloent per la participació en aquesta convocatòria: 
 

-  Disposar de la titulació acadèmica necessària per desenvolupar les funcions específiques de 
cada plaça.  
- Acreditar documentalment l'experiència professional mínima exigida per cadascuna de les 
places convocades, i aquesta experiència en les funcions pròpies de la plaça oferida.  
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ALTRES CONSIDERACIONS RESPECTE ELS REQUISITS 
 
Si durant la convocatòria s’identifiqués la falsedat en qualsevol documentació o informació 
aportada per la persona aspirant, aquesta circumstància es considerarà motiu suficient per 
l'exclusió de la persona del procés. Si aquesta circumstància fora coneguda per l’IREC una 
vegada formalitzada la contractació de la persona seleccionada i durant el seu període de prova, 
serà motiu suficient per a al·legar la no superació d'aquest període. Si es descobreix superat 
aquest període, serà considerat transgressió de la bona fe contractual, així abús de confiança en 
el desenvolupament del treball, d’acord amb el previst a l’article 54.2 de l’Estatut dels 
treballadors, i motiu d’acomiadament procedent. En tots els casos, es permetrà a la persona 
exercir el seu dret d’aclariment i defensa mitjançant l’obertura d’un termini d’al·legacions de 5 
dies hàbils. En cas de no obtenir resposta o confirmar-se la falsedat, s'exclourà definitivament a 
la persona del procés, o es procedirà a l’acomiadament, reservant-se l’IREC el dret a emprendre 
accions legals contra ella, i sense perjudici de les accions que la persona consideri legítim fer 
servir en la defensa dels seus interessos. 
 
En el cas que s’exigeixi a les persones candidates que presentin títols, certificats o qualsevol 
mena de documentació justificativa procedent de l’estranger, es deure estar en possessió de la 
corresponent convalidació o de la credencial que l’acrediti, o en el seu cas la seva homologació. 
Aquesta acreditació no serà necessària per les persones aspirants que hagin obtingut el 
reconeixement de la seva qualificació professional a l’empara de les Disposicions del Dret 
Comunitari.  
 
En tot cas, les persones candidates que resultin seleccionades hauran d’aportar abans de la seva 
contractació còpia dels títols que acreditin el compliment dels requisits de la convocatòria. 
Es garanteix en tots els casos la protecció de les dades personals de les persones que s’hagin 
presentat a la convocatòria, independentment que hagin estat elegides o no. 
 
4. TRIBUNAL AVALUADOR 
 
Per a cada plaça hi haurà un Tribunal avaluador validat per la direcció de l’IREC format  per mínim 
tres membres experts en la matèria de la plaça a cobrir. 
 

Presidència Titular Cap de Grup 

Vocal 1 Titular Expert extern 

Vocal 2 Titular Expert del centre o extern 

 
Aquest Tribunal avaluador serà l'òrgan encarregat d'avaluar a les persones aspirants i proposar 
l'elecció de les que consideri més adequades per a ocupar les places objecte de la convocatòria. 
El Tribunal avaluador queda autoritzat per a resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en el 
desenvolupament de les bases d'aquesta convocatòria, així com la forma d'actuació en els casos 
no previstos en les mateixes. 
 
 
5. ETAPES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ  
 
1.- INICI DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 

Aquest procés té el seu origen a l’ACORD GOV/241/2022, de 22 de novembre, pel qual 
s'autoritza l'increment de la plantilla pressupostària de diverses entitats del sector públic de 
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l'Administració de la Generalitat en aplicació de la reforma laboral i per a la reducció de la 
temporalitat en l'ocupació pública que preveu el nombre de places disponibles. De conformitat 
amb aquest, l’IREC procedeix a elaborar i definir el perfil de les places ofertes. 
 
2.- ELABORACIÓ I APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA 

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria han estat elaborades per la Direcció de Recursos 
Humans de l’IREC amb l’aprovació de la Direcció General de l’IREC. 
 
L’avaluació de les persones candidates es realitzarà en dues fases:  
 

3. Una única prova escrita conformada per dos exercicis no eliminatoris de forma 
individual: un exercici tipus test (exercici teòric) valorat amb 20 punts i un exercici tipus 
test (exercici pràctic) valorat en 30 punts, si bé Ia superació de Ia fase d'oposició 
requerirà una puntuació mínima global de 25 punts en Ia suma de Ies puntuacions 
d'ambdós exercicis (50 punts puntuació màxima global). 

 
4. Una valoració de mèrits curriculars per part del Tribunal avaluador, d’acord amb els 

requisits que s’assenyalen al punt 8 del present apartat (50 punts puntuació màxima 
global). 
 

3.- CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL AVALUADOR 

El Tribunal avaluador quedarà constituït en els termes indicats en l'apartat 4 d'aquestes bases. 
 
 
4.- PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria, es publicaran a la pàgina web de l’IREC i per 
remissió d’un anunci que s’efectuarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
La informació es pot consultar a la pàgina web de l'IREC (www.irec.cat) a l’espai  
JOBS>Convocatòria oberta d’oferta pública d’ocupació 2022. Respecte d’aquelles places que 
estiguin dintre del àmbit pròpiament de la recerca també es podran consultar a pàgina web 
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs. 
 
 
5.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Les persones candidates interessades a participar en aquest procés selectiu hauran de presentar 
la següent documentació  en el termini de 20 dies hàbils a comptar a partir del dia de publicació 
de la convocatòria del procés de selecció de les places en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya: 
 

- L’imprès de “Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives”, conforme al model oficial que 

s'adjunta a aquestes les bases, degudament emplenat i signat. 

- Les fotocòpies justificatives dels mèrits curriculars (Annex 2 del present document). 

- La documentació que acrediti els requisits d’accés indicats a l’apartat 3 d’aquest document. 

L'imprès de “Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives” juntament amb tota la documentació 
justificativa dels mèrits i requisits d’accés s’hauran de presentar a l’atenció de Recursos Humans 
en dies hàbils i horari laborable, o via correu postal certificat a la recepció de l’IREC a la seu de 
l’IREC al carrer Jardins de les Dones de Negre, 1, 2a planta, 08930 Sant Adrià de Besos 
(Barcelona).  
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Només s'admetran aquelles sol·licituds que justifiquin degudament el compliment dels requisits 
d’accés per a participar en aquesta convocatòria. 
 
En el moment de registrar la sol·licitud d’admissió de cada persona candidata se li assignarà un 
número de referència. 
 
Les comunicacions genèriques i ordinàries relacionades amb la present convocatòria es faran a 
través de la pàgina web de l’IREC (www.irec.cat). 
 
Per defecte, i per a salvaguardar la privacitat de les persones candidates, en les publicacions de 
les actes de la convocatòria apareixerà el número de referència assignat a cadascuna de les 
persones candidates com a identificador personal, excepte en quan es publiqui el nom i cognoms 
de la persona a la qual se li assigna la plaça concursada. 
 
D'acord amb la normativa de protecció de dades, les dades personals facilitades amb el 
consentiment de les persones candidates seran tractades pel responsable del tractament que 
és la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) amb NIF G-64946387 i seu al 
carrer Jardins de les Dones de Negre, 1, 2a planta. 08930, Sant Adrià de Besòs (Barcelona), amb 
la finalitat de gestionar la seva participació en el desenvolupament i resolució de la present 
convocatòria i  seran conservades exclusivament per a la seva disposició en cas de participació 
en propers processos de selecció. Posteriorment, si com a persones candidates resulten 
seleccionades les dades també s'utilitzaran, si és el cas, per a la gestió i formalització de 
l'eventual contractació. Tret d'obligació legal, les dades aportades no seran cedides a tercers ni 
es preveuen transferències internacionals de dades. El dret d’accés, rectificació, supressió, 
oposició, així com l’exercici dels altres drets que reconeix la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades es por exercir a través d’una comunicació per escrit a dpo@irec.cat. Es pot 
consultar informació addicional al web d’IREC https://www.irec.cat/ca/politica-de-privacitat/. 
 
6.- COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS D’ACCÉS 

Superaran aquesta fase del procés aquelles persones aspirants que compleixin tots els requisits 
detallats en l’apartat 3 d’aquest document dels requisits de participació exigits en la 
convocatòria, sempre que aquests hagin estat degudament justificats i documentats. Aquelles 
persones candidates que siguin treballadores de l’IREC i que acompleixin els requisits específics 
d’accés amb l’experiència en el propi centre de recerca o amb la formació del Pla Institucional 
de Formació (PIF) promoguda des de l’IREC, no caldrà que els acreditin documentalment, ja que 
la informació podrà ser comprovada amb la informació disponible a la base de dades interna de 
l’IREC. 
 
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Tribunal avaluador comprovarà 
els requisits de les persones i es publicarà un llistat provisional de les persones aspirants 
admeses i excloses a la web de l’IREC, indicant per a cada persona quin ha sigut el/els motiu/s 
de la seva exclusió. Es disposarà de 5 dies hàbils comptats des de la publicació del llistat de les 
persones candidates acceptades per presentar les al·legacions per escrit, pel mateix 
procediment pel qual que s’ha presentat la sol·licitud acompanyada de la documentació 
necessària en el cas de ser exclòs. 
 
L'estimació o no d'al·legacions per part del Tribunal avaluador finalitzarà amb la publicació en la 
web de l’IREC de la llista definitiva de les persones admeses al procés. 
 

https://www.irec.cat/ca/politica-de-privacitat/
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7.- PROVA ESCRITA 

En aquesta primera fase el Tribunal avaluador determinarà la realització per part de les persones 
candidates de la prova escrita composada per les dues proves tipus test, una teòrica i una 
pràctica on les persones candidates hauran d’aplicar els conceptes corresponents al temari que 
es determina en el perfil de cada plaça. 
 

a) Supòsit teòric  
Consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes tipus test amb 4 respostes alternatives, 
de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part del temari que es detalla en el 
perfil de cada plaça. 

Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. 

La qualificació màxima de l'exercici és de 20 punts. 

b) Supòsit pràctic 
Consisteix a resoldre un test sobre un supòsit pràctic de 15 preguntes tipus test sobre el 
contingut de la part del temari que es detalla en el perfil de cada plaça. 

Aquest exercici pot incloure diferents situacions professionals, sobre els coneixements requerits 
i relacionats amb les funcions de les tasques i experiència professional relacionada amb la plaça 
convocada. 

Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. 

La qualificació màxima de l'exercici és de 30 punts. 

La prova escrita es podrà fer en qualsevol de les llengües cooficials de la Comunitat Autònoma. 
 
Cada plaça podrà tenir una data diferent de realització de la prova escrita, per tant, no serà 
obligatori que coincideixin en el mateix dia les proves escrites de les diferents places. Amb la 
finalitat d’evitar desviacions i iniquitats per potencials subjectivitats en la valoració, els membres 
del Tribunal avaluador valoraran les respostes a les preguntes efectuades tot seguint un patró 
d’avaluació de les respostes conforme a la següent escala de valoració: 
 
Una vegada el Tribunal avaluador hagi avaluat totes les proves realitzades per les persones 
candidates, es publicarà a la web de l’IREC un llistat provisional de les persones candidates 
qualificades per la següent fase. En cas de desacord amb la qualificació obtinguda, les persones 
candidates excloses podran interposar recurs davant el president del Tribunal avaluador en el 
termini de 3 dies hàbils a comptar des de la publicació de l’esmentat llistat provisional, pel 
mateix procediment en que s’ha presentat la sol·licitud de participació a la convocatòria 
acompanyada de la documentació que es consideri necessària. Tribunal avaluador resoldrà 
aquest recurs en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la recepció del recurs.  
 
L'estimació o no de les al·legacions del recurs finalitzarà amb la publicació en el web de l’IREC 
de la llista definitiva.  
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8.- VALORACIÓ DE MÈRITS  

Una vegada superada la fase de la prova escrita, el Tribunal avaluador procedirà dur a terme la 

valoració dels mèrits de les persones candidates com s’indica a continuació. En cas que no hi 

hagin persones candidates que superin aquesta fase, la plaça es declararà deserta. L’IREC es 

reserva el dret de convocar aquesta plaça en properes convocatòries. 

 

Els criteris d’avaluació dels mèrits són els que s’assenyalen a continuació:  

a. Els serveis prestats (puntuació màxima de 42 punts). 

a.1 Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en la mateixa 

categoria professional a l’IREC respecte de la qual se sol·licita la plaça convocada (0,97 punts 

per mes complet amb un màxim de 35 punts). 

a.2 Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal en el mateix centre de 

recerca o en altres entitats del sector públic o centres de recerca o universitats, en categories 

professionals iguals o similars a la categoria professional a l’IREC de la qual se sol·licita la 

plaça convocada (0,19 punts per mes complet amb un màxim de 7 punts). 

 

b. Formació considerant: a) els títols acadèmics, b) la formació continuada i/o complementària 

efectuada relacionada amb el perfil i les funcions  de la plaça convocada i degudament justificada 

(puntuació màxima de 5 punts). 

Amb caràcter general, els tribunals qualificadors tindran en compte la trajectòria formativa de 

la persona aspirant que pugui revertir en el desenvolupament de les tasques del lloc de treball 

de la plaça convocada. 

 

c. Coneixements de català o d’anglès (puntuació màxima 3 punts) 

Certificat de nivell de coneixements de llengua catalana superior 

a l’exigit, com a requisit de participació, a la convocatòria. 

1,5 punts 

Certificat de nivell de coneixements de llengua anglesa superior 

a l’exigit, com a requisit de participació, a la convocatòria. 

1,5 punts 

 

La valoració dels mèrits comportarà un 50% de la nota global. 

 

CRITERIS DE DESEMPAT 

 

En cas d'empat en la puntuació total, l'ordre s'establirà a favor de l'aspirant: 

 

a. Trobar-se en servei actiu o en les següents situacions assimilades, en la mateixa categoria 

professional laboral de personal laboral respecte del qual sol·licita la participació, computant a 

aquest efecte tots els dies de prestació de serveis objecte de la convocatòria: 

- Excedències derivades de Llei 8/2006 de conciliació (excedència voluntària per a tenir cura de 

fiII/a, excedència voluntària pera tenir cura de familiars, excedència voluntària per al 

manteniment de Ia convivència i excedència voluntària per violència de gènere). 

- Excedència per raó de violència terrorista. 

- Excedència forçosa. 

 

b. Major temps de serveis prestats en llocs de treball en la mateixa categoria professional laboral 

de la plaça respecte del qual sol·licita la participació, computant a l'efecte, tots els dies de 

prestació de serveis. 

 

c. Major puntuació en el mèrit de serveis prestats en l’IREC. 
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d. Major puntuació en Ia fase d'oposició. 
 
e. Cas de mantenir-se l'empat, aquest es resoldrà mitjançant la realització d’una entrevista per 
part del Tribunal avaluador. 
 
El Tribunal avaluador convidarà a les persones candidates implicades a una entrevista personal 
individual amb una antelació mínima de 48 hores al dia hàbil i hora en que l’entrevista hagi de 
tenir lloc, en cas que la persona candidata convocada ho accepti es podrà reduir aquest termini. 
L’entrevista tractarà:  a) les motivacions de la persona per aspirar a la plaça; b) les possibles 
aportacions de la persona a la plaça convocada i a la unitat o departament intern a on la plaça 
està enquadrada, així com a l’IREC; c) en el cas concret de les places estrictament de recerca, els 
medis necessaris que la persona espera gaudir per dur a terme les activitats relacionades amb 
el perfil de la plaça convocada.  
 
9.- RESULTAT FINAL  

Una vegada finalitzades les dues fases del procés, el Tribunal avaluador publicarà l’acta de 
resolució de la convocatòria signada per tots els seus membres amb el llistat de les persones 
candidates ordenat de major a menor puntuació de les qualificacions obtingudes en ambdues 
fases. 
 
Una vegada finalitzat el procés de selecció, es publicarà a la web de l’IREC el document de 
d’adjudicació de les places amb el nom i cognoms de les persones seleccionades. Contra aquest, 
si escau, es podrà presentar recurs adreçat al president del Tribunal avaluador en el termini de 
3 dies hàbils a comptar des de la publicació de l’esmentat document, pel mateix procediment 
en que s’ha presentat la sol·licitud de participació a la convocatòria acompanyada de la 
documentació que es consideri necessària. El Tribunal avaluador resoldrà el recurs en un termini 
màxim de 3 dies hàbils, des de la recepció del recurs. 
 
10.- ASSIGNACIÓ DE PLACES 

En el termini de 7 dies hàbils, a comptar des de la publicació del document d'adjudicació sense 
haver-se presentat recurs per part de les persones finalistes i  passats 12 dies a comptar des de 
la publicació de l’adjudicació un cop transcorregut el termini per la resolució dels recursos, la 
plaça passarà automàticament a ser assignada i adjudicada al candidat seleccionat.    
 
Cada plaça pot tenir una data i hora d'incorporació diferents que s’informarà en el moment de 
l’assignació. 
 
En els casos de professionals en situació d’ocupació que guanyin la plaça, deixaran el seu lloc de 
treball de procedència amb caràcter definitiu, hi hauran d’estar en situació de poder se 
contractats i donats d’alta a la Seguretat Social per part d’IREC en el dia hàbil i hora assenyalats. 
 
La no presència en el dia hàbil i hora assenyalats per a la incorporació equivaldrà a la renúncia a 
l’adjudicació de la plaça i es passarà de forma directa a la següent persona candidata finalista 
del llistat d’adjudicació. 
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I, perquè consti als efectes oportuns, es signa aquest acord en Sant Adrià de Besòs en la data 
consignada en la signatura electrònica. 
 

 
 
 
Joan Ramon Morante Lleonart 
Director de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya 
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Segell i data d'entrada a Direcció de 
Recursos Humans 

 
 

ANNEX 1 
DECLARACIÓ RESPONSABLE  

 

NOM I REFERÈNCIA DE LA PLAÇA DE LA CONVOCATÒRIA 

Denominació plaça: KKKPP Núm. Referència: 

 
 
En/N’/Na ______________________________________________________________ 
amb DNI/NIE_____________________ comparec i DECLARO DE FORMA EXPRESSA I 
INDUBITADA: 
 
1.- Que no he estat separat/a, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les 
Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats 
Autònomes o entitats del sector públic i que no em trobo en situació d'inhabilitació absoluta o 
especial per exercir ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ni tinc cap impediment 
legal per accedir a l'ocupació pública. 
 
2.- En el cas de no posseir la nacionalitat espanyola, que no em trobo inhabilitat/ada o en 
situació equivalent ni he estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el 
meu estat, l'accés a l'ocupació pública. 
 
3.- Que, en cas de resultar seleccionat/da en aquesta convocatòria,  si em trobo sota alguna 
causa d'incompatibilitat de les previstes legalment per poder prestar serveis laborals al centre 
d’investigació (o entitat de que es tracti), abans de formalitzar el corresponent contracte de 
treball procediré a la seva resolució o a obtenir la prèvia autorització de compatibilitat. 
 
4.- Que són certes totes les dades que he fet constar al meu curriculum vitae i verdaderes les 
còpies dels documents aportats. 
 
I, en prova de conformitat, signo la present DECLARACIÓ RESPONSABLE als efectes de la present 
convocatòria en San Adrià de Besòs a    de                                   de 202  . 
 
 
 
 
Signatura de la persona sol·licitant 
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ANNEX 2 
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A PROVA DE SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL  

OICITUD D’ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES (ANNEX 1) 
La persona sotasignat demana la seva admissió al procés de selecció de personal laboral per 
concurs d’aquesta sol·licitud i declara que: ha llegit les bases de la present convocatòria, que 
reuneix els requisits exigits, que són certes les dades consignades i que es compromet a 
l’acreditació de la documentació que li sigui requerida. 
 

NOM I REFERÈNCIA DE LA PLAÇA CONVOCATÒRIA 

Denominació plaça: KKKPP Núm. Referencia: 

DESCRIPREFERÈ 

 
DADES PERSONALS DEL/ DE LA SOL·LICITANT 

DNI/NIE: KKKPP 

1r. Cognom: KKKPP 

2n. Cognom: KKKPP 

Nom: KKKPP 

Domicili: KKKPP 

Codi Postal: KKKPP                                           Localitat: 

Província: KK                                                     Telèfon contacte: KPP 

Correu electrònic: KKKPP 

NCIA DE LA CONVOCATÒRIA 
DOCUMENTACIÓ QUE APORTA DE CONFORMITAT AMB LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

(marqui amb una X els documents que aporta i afegeixi aquells complementaris) 

 1   Còpia titulació acadèmica oficial requerida 

 2  Còpia DNI/NIE 

 3  Còpia documents acreditatius currículum 

 4  Declaració responsable omplerta i signada 

 5  Certificat de serveis prestats* 

 6                       

 7   

 8  
 

*Només si s’ha treballat en altres institucions alienes a l’IREC 
 

SIGNATURA 
 

 

 
 
Sant Adrià de Besòs, a     de                      de 202 
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ANNEX 3 

DADES GENERALS PLAÇA  
  
 

        

Posició:               

Núm. Referència candidat/a:             

        

        

CANDIDAT/A  SEL·LECCIONAT/DA           
        

                

          

          
  
  

          

          

                

        

Data Incorporació:               
        

RESERVES:               

        

        

        

        

Signatura Representants Legals       Data:   
        

Director d’IREC 
Director Econòmic i de Gestió 

d’IREC 
President/a del 

Tribunal Avaluador 
        

                

            

            

            

Sign.  
 
Sign. Sign.     

 
 

ANNEX 4 

PLACES OFERTADES I TEMARI  
  
 

 
 
 



 

 
 
Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 106/2022 
 
Àrea : Economica i Sistemes 
Cap d’àrea:    Jaume Marfà Sánchez 
Grup: Manteniment 
Cap de grup: Francesc Valls Mariscal 
 
Position: Ajudant/a de Manteniment suport en instal.lacions 
 
Descripció del lloc de treball: 
 
IREC està buscant un/a Ajudant de Manteniment, per formar part de l’equip actual que dona suport al 
centre de investigació.  
El/la candidat/a haurà de Realitzar tasques de manteniment general preventiu i correctiu de les 
instal·lacions frigorífiques i de climatització del Centre Corporatiu aplicant la normativa vigent, protocols 
de qualitat, de seguretat i prevenció de riscos laborals establerts, i d’acord amb les directrius marcades pel 
seu cap de Serveis. 
Realitzarà treballs de fontaneria general, electricitat industrial i manipulació de càrregues entre altres 
treballs assignats. 
Treballarà en la reposició i verificació diària del servei general del sistema de gasos, com ara el seu control 
i manteniment preventiu i correctiu de la central. 
El/la candidat/a haurà d’identificar possibles avaries en les instal·lacions i aplicar els pertinents correctius, 
per minimitzar les reparacions futures en equips. 
Col·laborar en la gestió de compres derivades del Manteniment d’instal·lacions. 
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o 
substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva 
disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de 
prevenció de riscos laborals. 
Disposició per donar suport en horari no lectiu, d’emergències detectades al centre. 
Col·laborar en la recollida d’informació i l’obtenció de dades necessàries per a la redacció d’estudis i 
informes en matèria de Manteniment d’instal·lacions. 
Seleccionar i arxivar la informació referent a maquinària, eines, vestuari, etc. 
Qualsevol altra funció anàloga a les anteriorment exposades o qualsevol de les pròpies de la seva 
categoria professional que sigui assignada pel seu o la seva cap. 
 
 
Requeriments: 
Essential: 
- FP Grau mitjà en install.lacions eléctriques i automàtiques 
- Coneixements en gasos técnics de laboratori 
- Coneixements en instal·lacions elèctriques 
- Coneixements en reparació i manteniment general 
- Coneixements en idiomes: Català, Castellà, Francès. 
  
Es valorarà:. 
- Coneixements en idioma anglès. 
- Haber treballat a l’àrea de Manteniment en una institució del sector públic 
 
 
 



 

 
Habilitats personals: 
- Automotivat i obert de ment 
- Bones habilitats comunicatives 
- Treballador d'equip. 
 
 
Temes inclosos en l'examen: 
 
.Electricitat bàsica 
.fontaneria general 
.Soldadura y Caldereria 
.Máquinas de corte 
. Prevenció I riscos laborals (gasos técnics i laboratoris) 
 
Jurat proposat:  

Presidència Titular  Francesc Valls Mariscal 
Vocal 1  Titular  Albert Llorente 
Vocal 2  Titular  Jesús Casado Mola 

 

Més informació sobre el procés de selecció a: 
CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR CONCURSO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

Data de Publicació: 28 de desembre de 2022 

Ref.: 107/2022 

Area:   Eficiència Energètica en Sistemes, Edicifis i Comunitats 

Grup:  Energia Tèrmica i Edificació 

Cap de Grup: Jaume Salom Tormo 

Posició:  Investigador/a -   Enginyea de Projectes - First-stage – R1  

   Eficiència Energètic en Edificis Mediterranis  

 

Descripció: 

El Grup de Recerca d'Energia Tèrmica i Edificació convoca una plaça d'Enginyer/a de Projectes First Stage 
(R1) en l'àmbit de l'Eficiència Energètica en Edificis de l'Àrea Mediterrània. La investigació s'integrarà al 
Grup d'Energia Tèrmica i Edificació, que enfoca la serva recerca a la transformació integral i sistèmica vers 
als edificis i comunitats d'energia positiva. La visió del grup és investigar en solucions i estratègies que 
accelerin la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en el sector de l'edificació a través del 
disseny centrat en l'ésser humà, mesures d'eficiència energètica, integració i gestió de sistemes energètics, 
especialment de fonts renovables distribuïdes, en l'entorn construït com a part de comunitats urbanes. 

El/la candidat/a participarà donant suport a l'investigador principal en projectes a l'àrea mediterrània (MED) 
com a activitat principal. Els projectes engloben les temàtiques d’eficiència energètica, integració de fonts 
d'energia renovables i sostenibilitat en edificis treballant de forma conjunta amb organismes públics, 
propietaris i gestors d'edificis per tal de dissenyar i implementar millors pràctiques d'eficiència energètica i 
plans de sostenibilitat energètica. En el marc de la Comunitat d'Edificis Eficients establerta a l’àrea MED, 
el/la candidat/a participarà en la promoció de solucions innovadores a nivell nacional i comunitari per influir 
en les polítiques i establir un nou marc normatiu nacional i europeu que tingui en compte les especificitats 
MED. Les activitats on participarà són activitats de treball en xarxa amb socis internacionals, anàlisi de 
resultats tècnics, informes i comunicació de resultats, així com verificar i assegurar la qualitat dels resultats 
del projecte. 

Requisits: 

Busquem candidats/es excel·lents i altament motivats/des amb un titulació de Màster i formació 
relacionada amb l'energia en edificis. Es valorarà l’experiència com a professional en el sector energètic 
d'almenys dos anys, experiència en projectes de R+D nacionals o europeus i/o en el sector públic relacionats 
amb l'àmbit energètic. El candidat/a ha de ser una persona metòdica i rigorosa amb esperit científic, 
capacitats per treballar en equip, orientat a resultats i amb altes habilitats comunicatives. 

Essencial: 

- Grau en Arquitectura, Enginyer/a d'Edificació i/o Enginyer/a Energètic/a 
- Màster en Física de l'Edificació, Sostenibilitat i/o Eficiència Energètica en el Sector de l'Edificació 
- 2 anys d'experiència professional en sostenibilitat en edificis 
- 1 any d'experiència professional en projectes de la UE de l'àrea MED 
- Coneixement dels sistemes espanyols de certificació energètica i programari relacionat: HULC, 

CE3X, etc. 
- Anglès fluït a tots els nivells. El català i/o el castellà són imprescindibles 



 

Preferentment: 

- Associat/da a algun Sistema Internacional de Certificació en Sostenibilitat. LEED, BREAM, etc. 
- Coneixements avançats de CAD i programari de disseny d'edificis. Autodesk / AutoCad, REVIT, 

SketchUp,... 
- Experiència i coneixements en l'eina de simulació de sistemes energètics TRNSYS 
- Disseny d'instal·lacions solars tèrmiques/PV amb software (Transol / PVSyst) 
- Coneixements sobre Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) en materials de construcció 

Temari 

- Simulació de comportament energètic d'edificis en el seu disseny i operació 
- Anàlisi del comportament energètic en edificis 
- Anàlisi de cicle de vida en Edificis 
- Qualitat Ambiental Interior en edificis 
- Avaluació post-ocupacional en edificis 
- Indicadors i mètriques de rendiment energètic dels edificis 
- Instruments de mesura en edificis 
- Polítiques de la UE i nacionals per a l'eficiència energètica en els edificis 
- Projectes d'Edificis Eficients a la regió MED 

 

 

 

Proposed Jury 

 

Presidència Titular Dr. Jaume Salom Tormo 
Vocal 1 Titular Dr. Joan Grau Barceló  
Vocal 2 Titular Francesc Torregrosa Mora 

 

CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT OF 
LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

 

 

 

 

  



 

Data de Publicació: 28 de desembre de 2022 

Ref.: 108/2022 

Area:   Eficiència Energètica en Sistemes, Edicifis i Comunitats 

Grup:  Energia Tèrmica i Edificació 

Cap de Grup: Jaume Salom Tormo 

Posició:  Investigador/a - / Enginyer/a de Projectes - First-stage – R1  

   Modelització Energètica d’Edificis 

Descripció 

El Grup de Recerca d'Energia Tèrmica i Edificació convoca una plaça d'Enginyer/a de Projectes First Stage 
(R1) especialitzat/da en la Modelització energètica d’Edificis. La investigació s'integrarà al Grup d'Energia 
Tèrmica i Edificació, que enfoca la serva recerca a la transformació integral i sistèmica vers als edificis i 
comunitats d'energia positiva. La visió del grup és investigar en solucions i estratègies que accelerin la 
reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en el sector de l'edificació a través del disseny centrat 
en l'ésser humà, mesures d'eficiència energètica, integració i gestió de sistemes energètics, especialment 
de fonts renovables distribuïdes, en l'entorn construït com a part de comunitats urbanes. 

El/la candidat/a participarà com a enginyer/a de recerca/projecte en el marc de projectes de recerca i en 
tasques relacionades amb diferents nivells de modelització energètics (models de caixa blanca i models 
d'ordre reduït/caixa gris) per a l'entorn construït i integració en eines computacionals. Les activitats 
inclouran modelització de sistemes energètics en edificis, sistemes d'energies renovables i calibratge de 
models. El focus es centrarà en el parc d'edificis residencials i l'extensió a Models Energètics a Escala Urbana. 
També participarà en la correcta elaboració d'informes tècnics i en l’elaboració i lideratge en publicacions 
científiques. 

Requisits 

Busquem una persona metòdica, amb capacitats per treballar en equip, orientat/da a resultats i amb bones 
habilitats comunicatives. Anglès fluït a tots els nivells 

Essencial: 

- Grau en Enginyeria Mecànica / Energètica / Industrial 
- Màster en Ciències d'Energia Sostenible / Renovables en Enginyeria Energètica i/o Industrial 
- 2 anys d'experiència professional/investigadora en projectes de modelització energètica 

d'edificis i/o sistemes d'energies renovables 
- Bones habilitats de programació: Python, C++ i/o R 
- Experiència en TRNSYS 
- Imprescindible dominar l'anglès i l'espanyol. 

 

Preferentment: 

- Coneixements de sistemes i equips HVAC 
- Experiència/habilitats en Disseny i GUI 3D: SketchUp, Autocad, Solidworks, Catia, Ansys 
- Experiència en eines de simulació de sistemes energètics (Transol, PVSyst, SIMSEN, etc.) 



 

- Coneixements en mètodes i eines d'anàlisi de dades de sèries temporals 
- Iniciativa en Recerca i Innovació 
- Capacitats de síntesi i redacció d’informes científics 

Temari 

- Sistemes i equips HVAC  
- Simulació de comportament energètic d'edificis en el seu disseny i operació 
- Anàlisi del comportament energètic en edificis 
- Edificis d’energia zero o quasi nul·la  
- Models d’ordre reduït per a edificis 
- Indicadors i mètriques de rendiment energètic dels edificis 
- Qualitat Ambiental Interior en edificis 
- TRNSYS Software 

 

Proposed Jury 

 

Presidència Titular Dr. Jaume Salom Tormo 
Vocal 1 Titular Dr. Joan Grau Barceló  
Vocal 2 Titular Francesc Torregrosa Mora 

 

 

CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT OF 
LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

Data de Publicació: 28 de desembre de 2022 

Ref.: 109/2022 

Area:   Eficiència Energètica en Sistemes, Edicifis i Comunitats 

Grup:  Energia Tèrmica i Edificació 

Cap de Grup: Jaume Salom Tormo 

Posició:  Investigador/a – Enginyer/a Reconegut/da – R2 Consolidat 

   Integració de Sistemes Energètics per a ciutats de baix consum i Green IT  

Descripció 

El Grup de Recerca d'Energia Tèrmica i Edificació anúncia una plaça d'Investigador/a Reconegut/da (R2) en 
el camp de la Integració de Sistemes Energètics per a ciutats de baix consum i Green IT. La investigació 
s'integrarà al Grup d'Energia Tèrmica i Edificació, que enfoca la serva recerca a la transformació integral i 
sistèmica vers als edificis i comunitats d'energia positiva. La visió del grup és investigar en solucions i 
estratègies que accelerin la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en el sector de l'edificació 
a través del disseny centrat en l'ésser humà, mesures d'eficiència energètica, integració i gestió de sistemes 
energètics, especialment de fonts renovables distribuïdes, en l'entorn construït com a part de comunitats 
urbanes. La línia de Recerca d'Infraestructures Energètiques i Green IT treballa en el desenvolupament de 
la integració de sistemes energètics (electricitat, generació i distribució de calefacció refrigeració) en 
sistemes urbans. Es focalitza especialment a la integració en xarxes de calefacció i refrigeració urbana (DHC) 
i conceptes energètics per als centres de dades com a prosumidors de comunitats climàticament neutres. 
Els temes tractats en aquesta línia de recerca són: 

 Models de simulació que integren infraestructures energètiques (xarxes tèrmiques i elèctriques) 
amb demandes estocàstiques de l'edifici 

 Xarxes de Districte de Calefacció i Refrigeració que integren energies renovables: disseny i 
funcionament 

 Eficiència energètica i integració de les renovables en centres de dades i technologies de la 
informàtiques (IT). 

 Explotació de fonts i embornals tèrmics locals per cobrir les demandes tèrmiques cap o des d’edificis 
o xarxes DHC 

 Reutilització de calor dels centres de processament de dades 

El candidat/a participarà en activitats i projectes de recerca en l'àmbit del consum energètic dels centres de 
dades (CPDs), integració de fonts d'energia renovables en CPDs, xarxes de calefacció i refrigeració de 
districte i reutilització de calor residual en l'entorn urbà. Integrat/da en un equip multidisciplinari, s'espera 
que el/la candidat/a lideri activitats de recerca sobre els temes definits com a part de projectes 
internacionals o projectes amb socis industrials. També haurà de liderar i col·laborar en l'elaboració de 
propostes per a la seva presentació a programes de finançament de R+D nacionals i europeus, i en la recerca 
de socis com empreses, universitats i centres de recerca per al desenvolupament de projectes. El/la 
candidat/a ha de tenir experiència en la planificació de recursos i garantir els terminis, així com la 
presentació d'informes i la comunicació de resultats tècnics/de recerca. 

 

 

 



 

Requirements 

Busquem una persona metòdica, rigorosa i amb esperit científic, amb capacitats per treballar en equip, 
orientada a resultats i amb altes habilitats comunicatives.  

Essencial: 

- Doctorat en Enginyeria Mecànica / Enginyeria Informàtica / Tecnologies de la Informació 
- 5 anys d'experiència en projectes de recerca en sistemes energètics en Edificis, conceptes 

energètics per a centres de dades, recuperació de calor residual i/o calefacció i refrigeració 
urbana. 

- Experiència i coneixements en eines de simulació de sistemes d'energia computacional 
- Coneixements avançats en TRNSYS 
- Coneixements en llenguatges de programació: Python, Fortran i/o C++ 
- Experiència en projectes de recerca de la UE i/o internacionals 
- Lider de WP en projectes de la UE i/o projectes amb la indústria 
- Bon nombre de publicacions científiques i participació en conferències 
- Anglès fluït a tots els nivells. El català i/o el castellà són imprescindibles 

Preferentment: 

- Experiència en transferència de resultats de recerca a la indústria o organismes públics. 
- Experiència en eines d'optimització 
- Coneixement en mètodes i eines d'anàlisi de dades de sèries temporals 
- Haver estat guardonat amb beques competitives o altres ajuts per al desenvolupament de 

convocatòries d'R+D+i 
- Control, supervisió i orientació d'investigadors/enginyers de juniors 

Temari 

- Sistemes i equips HVAC  
- Simulació de comportament energètic d'edificis en el seu disseny i operació 
- Anàlisi del comportament energètic en edificis 
- Edificis d’energia zerp o quasi nul·la  
- Xarxes de Calor i Fred: disseny i operació 
- Conceptes avançats per la integració de renovables a Centres de Processament de Dades  
- Reutilitzaciño de calor de centres de processament de dades urbans 
- Pil·les de Combustible en el sector IT 

Jury 

 

Presidència Titular Dr. Jaume Salom Tormo 
Vocal 1 Titular Dr. Joan Grau Barceló  
Vocal 2 Titular Francesc Torregrosa Mora 
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Data de Publicació: 28 de desembre de 2022 

Ref.: 110/2022 

Area:   Eficiència Energètica en Sistemes, Edicifis i Comunitats 

Grup:  Energia Tèrmica i Edificació 

Cap de Grup: Jaume Salom Tormo 

Posició:  Investigador/a -  Enginyer/a de Projectes Reconegut/a – R2 Consolidat 

   Arquitecte especialitzat en Sostenibilitat i Eficiència Energètica en Edificis 

Descripció: 

El Grup de Recerca d'Energia Tèrmica i Edificació convoca una plaça d'Investigador/a Enginyer/a de recerca 
Consolidat (R2) en l'àmbit de la Sostenibilitat i l'Eficiència Energètica en Edificis amb formació en 
arquitectura. La investigació s'integrarà al Grup d'Energia Tèrmica i Edificació, que enfoca la serva recerca 
a la transformació integral i sistèmica vers als edificis i comunitats d'energia positiva. La visió del grup és 
investigar en solucions i estratègies que accelerin la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle 
en el sector de l'edificació a través del disseny centrat en l'ésser humà, mesures d'eficiència energètica, 
integració i gestió de sistemes energètics, especialment de fonts renovables distribuïdes, en l'entorn 
construït com a part de comunitats urbanes. 

El/la candidat/a participarà en activitats i projectes de recerca en l'àmbit de la descarbonització del sector 
de l'edificació mitjançant estratègies de rehabilitació del parc d'edificis i el disseny de noves àrees amb els 
conceptes d'Edificis i Comunitats d'Energia Positiva. El/la candidat/a ha de tenir una formació en 
Arquitectura, així com un coneixement profund de les eines de simulació energètica, les eines de certificació 
energètica i els processos de certificació ambiental en el sector de la construcció. La investigació aplicada 
inclourà l'escalat d’estratègies de descarbonització a nivell municipal, regional i nacional. Integrat/da en un 
equip multidisciplinari, s'espera que el/la candidat/a executi i lideri cada vegada més activitats de recerca 
com a part de projectes internacionals o amb socis industrials. El/la candidat/a ha de demostrar experiència 
en la planificació de recursos, compliment de els terminis, així com la redacció d'informes i la comunicació 
dels resultats tècnics/de recerca. 

Requirements: 

Busquem una persona metòdica, rigorosa i amb esperit científic, amb capacitats per treballar en equip, 
orientada a resultats i amb altes habilitats comunicatives.  

Essencial: 

- Grau en Arquitectura, Enginyer/a d'Edificació 
- Màster en Física de l'Edificació, Sostenibilitat i Eficiència Energètica en el Sector de l'Edificació 

i/o Gestió de Construcció 
- Almenys 5 anys d'experiència en projectes d'arquitectura, tant per a projectes nous com per a 

rehabilitats en el sector privat i/o públic. 
- Almenys 3 anys d'experiència en projectes de consultoria que impliquin anàlisi de rendiment 

d'edificis mitjançant simulacions energètiques d'edificis i programari de certificació energètica. 
- Experiència i coneixements en eines de simulació de sistemes energètics 
- Coneixements avançats en TRNSYS 
- Coneixements avançats dels sistemes espanyols de certificació energètica i programari 

relacionat: HULC, CE3X, Cerma, etc 



 

- Experiència en projectes de recerca de la UE i internacionals 
- Anglès fluït a tots els nivells. El català i/o el castellà són imprescindibles 

Preferentment: 

- Haver iniciat un programa de doctorat en l'àmbit de la Sostenibilitat a l'Edificació 
- Experiència en l’aplicació de Sistemes Internacionals de Qualificació en Sostenibilitat. LEED, 

BREAM, etc. 
- Coneixements avançats de CAD i programari de disseny d'edificis. AutoCAD, REVIT, SketchUp, 

etc. 
- Experiència i coneixements en eines de simulació de sistemes energètics computacionals: 

TRNSYS, Energy Plus. Etc 
- Habilitats de gestió (p. ex., responsable d'equips reduïts (més de 3 persones), coordinació 

d'activitats docents, etc.) 
- Publicacions científiques i informes tècnics públics 

Temari:  

- Simulació de comportament energètic d'edificis en el seu disseny i operació 
- Anàlisi del comportament energètic en edificis 
- Escenaris i polítiques detallats i a gran escala de rehabilitació energètics d’edificis  
- Polítiques de la UE i nacionals per a l'eficiència energètica en els edificis 
- Instruments de sostenibilitat: PAEs I ODS 
- Edificis d’energia zero i energia quasi nul·la 
- Qualitat Ambiental Interior en edificis 
- Indicadors i mètriques de rendiment energètic dels edificis 
- Instruments de mesura en edificis 

Proposed Jury 

 

Presidència Titular Dr. Jaume Salom Tormo 
Vocal 1 Titular Dr. Joan Grau Barceló  
Vocal 2 Titular Francesc Torregrosa Mora 

 

CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT OF 
LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
Ref.: 111/2022 
 
Àrea:   Eficiència energètica en sistemes, edificis i comunitats 
Grup:   Energia Tèrmica i Edificació 
Cap del Grup: Jaume Salom Tormo 
 
Posició:  Investigador/a – Enginyer/a de Projectes Reconegut/da – R2 Pre-Consolidat/a 
   Desenvolupador software per Simulació Urbana 

Descripció 

El Grup de Recerca d'Energia Tèrmica i Edificació convoca una plaça d'Investigador/a Enginyer/a de 
recerca Pre-Consolidat/a (R2) en el camp de la Modelització Urbana amb una experiència 
significativa en desenvolupaments amb Pyhton. La investigació s'integrarà al Grup d'Energia Tèrmica 
i Edificació, que enfoca la serva recerca a la transformació integral i sistèmica vers als edificis i 
comunitats d'energia positiva. La visió del grup és investigar en solucions i estratègies que accelerin la 
reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en el sector de l'edificació a través del disseny 
centrat en l'ésser humà, mesures d'eficiència energètica, integració i gestió de sistemes energètics, 
especialment de fonts renovables distribuïdes, en l'entorn construït com a part de comunitats urbanes. 

El candidat/a participarà com a enginyer/a desenvolupador/a de programari en treballs tècnics de 
projectes de recerca en camps relacionats amb diferents nivells de models energètics per a l'Entorn 
construït i la integració en eines computacionals. Les activitats en què participarà són la programació 
de codis aplicats a la simulació dinàmica d'edificis integrats en infraestructures intel·ligents. Se 
centrarà en el estoc d’edificis residencials, Comunitats Energètiques Locals i UBEM (Models Energètics 
d'Edificis a escala Urbana). El/la candidat/a treballarà en projectes internacionals de la UE en les 
temàtiques de rehabilitació d'edificis, districtes d'energia positiva i comunitats energètiques locals. 
També s’encarregarà de l'elaboració adequada d'informes i la col·laboració en articles de divulgació i 
científics. 

Requisits 

Busquem una persona metòdica, rigorosa i amb esperit científic, amb capacitats per treballar en equip, 
orientada a resultats i amb altes habilitats comunicatives.  

Essencial: 

- Grau en Enginyeria Mecànica / Energètica 
- Màster en Ciències Mecàniques / Energètiques / Enginyeria Industrial 
- Mínim 5 anys d'experiència en projectes professionals i/o de recerca en Eficiència 

Energètica en Edificis 
- Mínim 2 anys d'experiència gestionant petits equips tècnics (3-4 persones) 
- Mínim  1 any d'experiència en projectes de recerca de la UE i/o internacionals 
- Coneixements avançats en TRNSYS 
- Coneixements avançats en llenguatges de programació Python 
- Coneixements avançats en PostGresSQL+PostGis i eines-GIS (per exemple, QGIS, ARCGIS) 



 

- Coneixement advanced del sistema d'informació CityGML i 3D City Database per CityGML 
- Experiència en eines de tractament de dades: R, Python (NumPy, SciPy) 

Preferentment: 

- Coneixements avançats en sistemes de climatització HVAC, especialment bombes de calor 
- Coneixement dels mètodes d'avaluació de la qualitat ambiental interior 
- Coneixement dels mètodes i eines d'anàlisi de dades de sèries temporals 
- Títols/registres de propietat intel·lectual derivats dels resultats de la recerca 
- Iniciativa en Recerca i Innovació 
- Anglès fluid 

Temari 

- Sistemes i equips de climatització HVAC 
- Simulació de comportament energètic d'edificis en el seu disseny i operació 
- Anàlisi del comportament energètic en edificis 
- Edificis d’energia zero i energia quasi nul·la 
- Indicadors i mètriques de rendiment energètic dels edificis 
- Disseny i Simulació de Comunitats Energètiques Locals 
- Sistema d'informació CityGML 
- PostgreSQL, PostGIS i MongoDB 
- Desenvolupament de Software àgil: Principis, models i bones pràctiques 

Jurat proposat 
 

Presidència Titular Dr. Jaume Salom Tormo 

Vocal 1 Titular Dr. Joan Grau Barceló  

Vocal 2 Titular Francesc Torregrosa Mora 

 

CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE 
RECRUITMENT OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS 
DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

 

 

 

 

 



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 

Ref.: 112/2022 

Àrea:   Eficiència energètica en sistemes, edificis i comunitats 

Grup:   Energia Tèrmica i Edificació 

Cap del Grup: Jaume Salom Tormo 

Posició:  Investigador / Enginyer/a de Projectes Reconegut/da – R2 Pre-Consolidat/da 

   Sistemes HVAC i Tècniques experimentals de Laboratori 

Descripció: 

El Grup de Recerca d'Energia Tèrmica i Edificació convoca una plaça d'Investigador/a Enginyer/a de recerca 
reconegut/a Pre-Consolidat (R2) en el camp de rendiment de sistemes HVAC en Edificis amb experiència 
significativa en treballs experimentals en entorn de laboratori. La investigació s'integrarà al Grup d'Energia 
Tèrmica i Edificació, que enfoca la serva recerca a la transformació integral i sistèmica vers als edificis i 
comunitats d'energia positiva. La visió del grup és investigar en solucions i estratègies que accelerin la 
reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en el sector de l'edificació a través del disseny centrat 
en l'ésser humà, mesures d'eficiència energètica, integració i gestió de sistemes energètics, especialment 
de fonts renovables distribuïdes, en l'entorn construït com a part de comunitats urbanes. 

El grup de recerca gestiona el Laboratori d'Integració Energètica Semi-Virtual (SEILAB), que treballa en 
tècniques experimentals avançades per avaluar el desenvolupament i la integració de solucions d'energies 
renovables i equips tèrmics i elèctrics innovadors dissenyats per millorar l'eficiència energètica en edificis i 
sistemes energètics. El laboratori està dotat de tecnologia d'avantguarda que comprèn sistemes de 
generació d'energia, emmagatzematge de calor i fred i instal·lacions d'última generació per a l'assaig 
d'equips de climatització i la interacció de sistemes energètics amb la xarxa. El funcionament del laboratori 
es basa en un enfocament de proves semi-virtuals, que permet operar equips reals en funció del 
comportament d'un model virtual dinàmic. El laboratori és pioner en abordar la integració intel·ligent de 
components elèctrics i tèrmics i és una instal·lació experimental líder per millorar el desenvolupament 
d'edificis nets d'energia zero. 

El candidat/a participarà en activitats i projectes de recerca en l'àmbit de la integració d'equips de 
climatització i energies renovables en edificis i/o sistemes, gestió energètica i detecció i diagnòstic de 
fallades per a equips de climatització, principalment en treballs experimentals relacionats amb els sistemes 
HVAC (anàlisi de dades, liderant i executant proves experimentals). Integrat/a en un equip multidisciplinari, 
s'espera que el/la candidat/a executi i lideri cada vegada més activitats de recerca com a part de projectes 
o projectes internacionals amb socis industrials. El/la candidat/a serà, especialment, l’encarregat/da de 
gestionar l'entorn Labview  a SEILAB, la seva adaptació a diversos treballs experimentals i la realització i 
assaig de nous sistemes de control i Detecció d’errades i diagnosis (FDD) en climatització, tant en l'entorn 
Lab com en proves de camp. El/la candidat/a ha de tenir experiència en la planificació de recursos i 
assoliment de terminis, així com en la redacció d’informes tècnics i comunicació de resultats tècnics / de 
recerca. 

 

 

 

 



 

Requisits: 

Busquem una persona metòdica, rigorosa i amb esperit científic, amb capacitats per treballar en equip, 
orientada a resultats i amb altes habilitats comunicatives.  

Essencial: 

- Doctorat en Enginyeria Mecànica, Automàtica i/o Ciències de l'Edificació 
- 5 anys d'experiència en projectes de recerca en rendiment d'edificis, sistemes renovables 

tèrmics i, en general, sistemes energètics en edificis 
- 4 anys d'experiència en experiments de laboratori basats en el concepte hardware-in-the-loop 
- Coneixements avançats en Labview 
- Experiència en detecció i diagnòstic de fallades aplicades a sistemes de climatització  
- Coneixements en llenguatges de programació: Python, Fortran i/o C++ 
- Experiència en l'ús de sistemes d'adquisició de dades en experiments i protocols de comunicació 

en sistemes HVAC 
- Experiènciaen projectes de recerca europeus i internacionals 
- Anglès fluid en tots els nivells. El català i/o el castellà són imprescindibles 

Preferit: 

- Experiència en la transferència de resultats de recerca a la indústria 
- Experiència en calibratge de models 
- Coneixements avançats en TRNSYS 
- Experiència en eines d'optimització 
- Coneixement dels mètodes i eines d'anàlisi de dades de sèries temporals 
- Publicacions científiques i Informes tècnics públics 

Temari 

- Sistemes i equips de climatització HVAC 
- Simulació de comportament energètic d'edificis en el seu disseny i operació 
- Anàlisi del comportament energètic en edificis 
- Tècniques Experimentals i Adquisició de Dades en Laboratoris 
- Experiments hardware-in-the loop  en Enginyeria Mecànica Laboratories 
- Sistemes de detecció i diagnòstic de fallades en climatització 
- Operació, Control i Gestió d'Edificis 

Jurat proposat 

 

Presidència Titular Dr. Jaume Salom Tormo 
Vocal 1 Titular Dr. Joan Grau Barceló  
Vocal 2 Titular Francesc Torregrosa Mora 

CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT OF 
LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

 

  



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 

N. Ref.: 113/2022 

Àrea:   Eficiència energètica en sistemes, edificis i comunitats 

Grup:   Energia Tèrmica i Edificació 

Cap del Grup: Jaume Salom Tormo 

Posició:  Investigador/a – Enginyer/a de Projectes Reconegut/da – R2 Pre-Consolidat/da 

   Gestió Energètica en Edificis i IEQ 

Descripció 

El Grup de Recerca d'Energia Tèrmica i Edificació convoca una plaça d'Investigador/a Enginyer/a de recerca 
reconegut/da Pre-Consolidat/da (R2) en l’àmbit de IEQ i la Gestió Energètica en Edificis amb experiència 
significativa en entorns de simulació. La investigació s'integrarà al Grup d'Energia Tèrmica i Edificació, que 
enfoca la serva recerca a la transformació integral i sistèmica vers als edificis i comunitats d'energia positiva. 
La visió del grup és investigar en solucions i estratègies que accelerin la reducció de les emissions de gasos 
d'efecte hivernacle en el sector de l'edificació a través del disseny centrat en l'ésser humà, mesures 
d'eficiència energètica, integració i gestió de sistemes energètics, especialment de fonts renovables 
distribuïdes, en l'entorn construït com a part de comunitats urbanes. 

El grup de recerca gestiona el Laboratori d'Integració Energètica Semi-Virtual (SEILAB), que treballa en 
tècniques experimentals avançades per avaluar el desenvolupament i la integració de solucions d'energies 
renovables i equips tèrmics i elèctrics innovadors dissenyats per millorar l'eficiència energètica en edificis i 
sistemes energètics. El laboratori està dotat de tecnologia d'avantguarda que comprèn sistemes de 
generació d'energia, emmagatzematge de calor i fred i instal·lacions d'última generació per a l'assaig 
d'equips de climatització i la interacció de sistemes energètics amb la xarxa. El funcionament del laboratori 
es basa en un enfocament de proves semi-virtuals, que permet operar equips reals en funció del 
comportament d'un model virtual dinàmic. El laboratori és pioner en abordar la integració intel·ligent de 
components elèctrics i tèrmics i és una instal·lació experimental líder per millorar el desenvolupament 
d'edificis nets d'energia zero. 

El/la candidat/a participarà en activitats i projectes de recerca en l'àmbit de IEQ i la gestió energètica en 
edificis, integració d'equips de climatització, energies renovables en edificis i simulació. Integrat/a en un 
equip multidisciplinari, s'espera que el/la candidat/a executi i lideri cada vegada més activitats de recerca 
com a part de projectes internacionals i/o amb socis industrials. El/la candidat/a realitzarà simulació 
d'Edificis i Sistemes Integrats (HVAC & Renovables), comparant simulacions de resultats amb dades 
monitoritzades per reduir la bretxa de comportament dels edificis entre realitat i simulació, i programant 
sistemes de gestió energètica per a Edificis. El candidat/a ha de tenir experiència en la planificació de 
recursos i assoliment de terminis, així com en la redacció d’informes tècnics i comunicació de resultats 
tècnics / de recerca. 

Requisits 

Busquem una persona metòdica, rigorosa i amb esperit científic, amb capacitats per treballar en equip, 
orientada a resultats i amb altes habilitats comunicatives.  

 

 



 

Essencial: 

- Màster en Enginyeria Mecànica / De l'Energia 
- Mínim 4 anys d'experiència en  projectes professionals/de recerca en Eficiència Energètica en 

Edificis 
- Almenys 2 anys d'experiència en projectes de recerca de la UE i/o internacionals 
- Coneixements bàsics de control per a sistemes de climatització i/o integració IoT 
- Coneixements avançats en TRNSYS 
- Experiència en l'ús de sistemes d'adquisició de dades en experiments  
- Coneixements avançats en llenguatges de programació: Python, Fortran i/o C++ 
- Anglès fluid en tots els nivells. 

Preferit: 

- Experiència en eines de ciència de dades: R, Python (NumPy, SciPy) 
- Coneixement dels mètodes d'avaluació de la qualitat ambiental interior 
- Experiència en la transferència de resultats de recerca a la indústria 
- Experiència en eines d'optimització 
- Coneixement dels mètodes i eines d'anàlisi de dades de sèries temporals 
- Publicacions científiques i Informes tècnics públics 
- Iniciativa en Recerca i Innovació 

Temari 

- Sistemes i equips de climatització HVAC 
- Simulació de comportament energètic d'edificis en el seu disseny i operació 
- Anàlisi del comportament energètic en edificis 
- Monitorització IEQ i rendiment energètic en edificis 
- Edificis d'energia neta/gairebé nul·la 
- Mètriques i indicadors de rendiment dels edificis 
- Instruments de mesura en edificis 
- Control de sistemes de climatització i model de control predictiu 

Jurat proposat 

 

Presidència Titular Dr. Jaume Salom Tormo 
Vocal 1 Titular Dr. Joan Grau Barceló  
Vocal 2 Titular Francesc Torregrosa Mora 

 

CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT OF 
LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

 
Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
Ref.: 114/2022  
 
Àrea de Materials Avançats per a l’energia   
Grup:   Nanoiònica i Piles de combustible 
Cap de grup:  Albert Tarancón  
 
Lloc de treball:  Investigador/a reconegut/da (R2) Dades massives i aprenentatge automàtic aplicat a 
materials avançats per a l’energia 
 
Descripció del lloc de treball 
 
El Grup de Nanoiònics i Piles de Combustible anuncia una posició d'investigador/a reconegut/da (R2) en el 
camp dels materials avançats per a aplicacions energètiques. La investigació es dedicarà al 
desenvolupament de mètodes de modelització predictiva per accelerar el disseny de nous compostos per a 
diferents tecnologies energètiques desenvolupades al grup. La visió del grup és combinar tecnologies de 
cribratge d'alt rendiment amb capacitats d'aprenentatge automàtic per explorar famílies completes de 
materials amb aplicació en dispositius electroquímics com cèl·lules d'òxid sòlid, bateries d'estat sòlid, 
dispositius commutables, etc. La investigació inclourà la síntesi de biblioteques de materials, el 
desenvolupament de cribratge d'alt rendiment de propietats estructurals i funcionals (especialment 
utilitzant mètodes òptics no destructius i caracterització en operació) i el disseny i aplicació de modelatge 
predictiu que empra de massives d’origen experimental (i teòric). 

El/la candidat/a estarà implicat en tasques com la gestió de projectes relacionats, la supervisió d'estudiants 
de màster i doctorat i la direcció de projectes, així com la realització d'investigacions de laboratori. L'objectiu 
del grup és cobrir diferents nivells de TRL, abastant des de la innovació en materials fins a la creació de 
prototips de solucions disruptives basades en els resultats del modelatge predictiu. En aquest sentit, el/la 
candidat/a integrarà i caracteritzarà dispositius electroquímics basats en materials nous. 

Integrat/da en un equip multidisciplinari, també s'espera un/a candidat/a capaç de liderar activitats de 
recerca en el marc de projectes internacionals (especialment pel que fa als programes nacionals i 
internacionals sobre "Excel·lència"). El/la candidat/a hauria de ser capaç de planificar els recursos i garantir 
els terminis, així com l'informe i la comunicació dels resultats de la recerca. 

Requisits 
Busquem un/a candidat/a metòdic/a, excel·lent en equip i orientat/da a resultats amb altes habilitats 
comunicatives, idoni/ònia per convertir-se en un futur líder en el camp de l'aprenentatge automàtic amb 
dades massives. 

El/la candidat/a ha de complir tots els requisits del nivell d'investigador/a preconsolidat/da R2 de l'avaluació 
interna de l'IREC, inclosos els següents: 

 

Essencial: 

• Màster en Tecnologies Energètiques/Materials o similar. 
• Doctorat en Química/Física/Enginyeria amb especial atenció als materials energètics. 
• Diverses publicacions en revistes científiques indexades i/o llibres indexats amb ISBN. 
• Publicacions científiques com a primer/autor corresponent en articles publicats en revistes de l'àmbit 

dels materials (per a l'energia). 



 

• Més de 5 anys d'experiència pràctica en fabricació/caracterització/modelat predictiu de materials per 
a aplicacions energètiques. 

• Més de 5 anys d'experiència en projectes de recerca internacionals. 
• Aportacions rellevants a congressos internacionals sobre l'àmbit dels materials per a l'energia. 
• Supervisió d’estudiants de màster. 
• Gestió de projectes (almenys a nivell WP). 
• Anglès fluid. 

 
Preferent: 
 

• Estada internacional en un país diferent del d'aquell on s'ha realitzat el doctorat durant almenys 24 
mesos. 

• Contribucions convidades a congressos i/o altres reconeixements internacionals. 
• Experiència i coneixements en caracterització en operació. 
• Experiència contrastada en dades massives/mineria de dades i modelització predictiva (aplicada a 

materials per a l'energia). 
• Experiència contrastada en recerca de finançament  
• Visió clara a “Atracció de finançament per a la recerca i la innovació” (nivells regional, nacional i 

internacional) 
• Experiència i motivació contrastades per a activitats de divulgació i difusió. 
• Català i castellà fluids 

 
Temes inclosos a l'examen: 
 
L'examen tractarà els següents temes relacionats amb les dades massives i l'aprenentatge automàtic per a 
materials per a l'energia: 
 

• Física de l'estat sòlid 
• Materials avançats per a l'energia 
• Dispositius d'energia (incloses les cèl·lules d'òxid sòlid, bateries d'estat sòlid i dispositius 

commutables) 
• Dades massives i mineria de dades 
• Algoritmes d'aprenentatge automàtic: aprenentatge supervisat, aprenentatge no supervisat i 

aprenentatge de reforç 
• Mètodes de caracterització estructural/de superfície aplicats a materials per a l'energia 
• Mètodes de caracterització electroquímica aplicats a materials per a energia i dispositius energètics 

(incloses tècniques de caracterització operant) 
• Fonts de finançament a nivell regional, nacional i internacional 
 
 
 
 

Jurat proposat: 
  

Presidència Titular  Albert Tarancón 
Vocal 1  Titular  Jordi Jacas 
Vocal 2  Titular  Mónica Burriel 
 

 

 



 

Més informació sobre el procés de selecció a: 

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER CONCURS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORS DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

 
Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
Ref.: 115/2022  
 
Àrea de Materials Avançats per a l’energia   
Grup:   Nanoiònica i Piles de combustible 
Cap de grup:  Albert Tarancón  
 
Lloc de treball:  Investigador/a reconegut/a (R2) Emmagatzematge electroquímic d’energia amb 
bateries d’estat sòlid 
 
 
Descripció del lloc de treball 
 
El Grup de Nanoiònica i Piles de Combustible anuncia una posició d'investigador/a reconegut/da (R2) en el 
camp de l'emmagatzematge d'energia electroquímica mitjançant la tecnologia de bateries d'estat sòlid. La 
investigació es dedicarà al desenvolupament de bateries d'estat sòlid (ASSB) amb el focus en la ciència i 
l'enginyeria dels materials, així com en la caracterització i optimització electroquímica dels dispositius 
desenvolupats. La visió del grup és investigar nous materials i arquitectures (especialment basats en capes 
primes) per desenvolupar una tecnologia patentada ASSB que s'utilitzarà en el sector de l'Internet de les 
coses (IoT). 

La investigació inclourà l'ús de tecnologia de deposició de pel·lícula fina (principalment deposició per làser 
polsat, PLD, evaporació tèrmica i deposició de capa atòmica, ALD) sobre substrats tecnològicament 
rellevants. S'utilitzaran eines de microfabricació per definir noves arquitectures i demostrar enfocaments 
disruptius. Les bateries ASSB es basaran en òxids i metalls complexos. Es durà a terme la caracterització 
estructural i electroquímica de materials i dispositius, amb especial èmfasi en els mètodes operant. 

El/la candidat/a s'involucrarà en tasques com la gestió de projectes relacionats, la supervisió d'estudiants 
de màster i doctorat i la direcció de projectes, així com la realització d'investigacions de laboratori en les 
activitats de projectes de bateries de capa prima. L'objectiu del grup és cobrir diferents nivells de TRL per a 
la tecnologia descrita, abastant des de la innovació en materials i processos de fabricació fins al 
prototipatge. 

Integrat/da en un equip multidisciplinari, també s'espera que el/la candidat/a lideri activitats de recerca 
com a part de projectes internacionals o amb socis industrials, inclòs projectes amb múltiples socis. El/la 
candidat/a hauria de ser capaç de planificar els recursos i garantir els terminis, així com la presentació 
d'informes i la comunicació de resultats tècnics/de recerca en el camp de les bateries. 

 
Requisits 
Busquem un/a candidat/a metòdic/a, excel·lent en equip i orientat/da a resultats amb altes habilitats 
comunicatives, idoni per convertir-se en un/a futur/a líder en el camp de les bateries. 

 

El/la candidat/a ha de complir tots els requisits del nivell d'investigador/a preconsolidat/da R2 de l'avaluació 
interna de l'IREC, inclosos els següents: 

 

Essencial: 

• Màster en Tecnologies de Materials/Energia o similar. 



 

• Doctorat en Química/Física/Enginyeria amb especial atenció als materials energètics. 
• Diverses publicacions en revistes científiques indexades i/o llibres indexats amb ISBN. 
• Publicacions científiques com a primer/a/autor/a corresponent en articles publicats en revistes de l'àmbit 

dels materials (per a l'energia). 
• Més de 5 anys d'experiència pràctica en fabricació/caracterització/modelat predictiu de materials per a 

aplicacions energètiques. 
• Més de 5 anys d'experiència en projectes de recerca internacionals. 
• Aportacions rellevants a congressos internacionals sobre l'àmbit dels materials per a l'energia. 
• Accions de transferència de tecnologia i/o patents en l'àmbit de les bateries. 
• Supervisió d’estudiants de màster. 
• Gestió de projectes (almenys a nivell WP). 
• Anglès fluid. 
 
Preferent: 
• Estada internacional en un país diferent d'aquell on s'ha realitzat el doctorat durant almenys 24 mesos. 
• Contribucions convidades a congressos i/o altres reconeixements internacionals. 
• Experiència i coneixements en materials ASSB 
• Experiència contrastada en la fabricació de capes primes (per PLD, ALD i evaporació tèrmica) 
• Experiència contrastada en caracterització estructural i electroquímica (incloent el·lipsometria, Raman i 

espectroscòpia d'impedància) en operació 
• Experiència contrastada en cerca de finançament 
• Experiència contrastada en transferència de tecnologia 
• Visió clara a “Atracció de finançament per a la recerca i la innovació” (nivells regional, nacional i 

internacional) 
• Experiència i motivació contrastades per a activitats de divulgació i difusió 
• Català i castellà fluids 
 
Temes inclosos a l'examen: 
L'examen tractarà els següents temes relacionats amb les bateries d'estat sòlid: 
• Fonaments de la iònica en estat sòlid 
• Fonaments de les interfícies sòlid-sòlid 
• Fonaments de les bateries d'estat sòlid (inclosa l'electroquímica d'estat sòlid) 
• Eines de deposició de pel·lícules primes (aplicades a materials ceràmics) 
• Eines de caracterització estructural d'òxids funcionals avançats (incloent-hi ellipsometria espectroscòpica 

i espectroscòpia Raman) 
• Eines de caracterització electroquímica per a dispositius iònics avançats d'estat sòlid (inclosa 

l'espectroscòpia d'impedància electroquímica) 
• Caracterització operativa de dispositius electroquímics 
• Eines i mètodes de microfabricació 
• Fonts de finançament a nivell regional, nacional i internacional 
 

Jurat proposat: 
  

Presidència Titular  Albert Tarancón 
Vocal 1  Titular  Jordi Jacas 
Vocal 2  Titular  Mónica Burriel 
 



 

Més informació sobre el procés de selecció a: 

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER CONCURS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORS DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

 
Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
Ref.: 116/2022  
 
Àrea de Materials Avançats per a l’energia   
Grup:   Nanoiònica i Piles de combustible 
Cap de grup:  Albert Tarancón  
 
Lloc de treball:  Investigador/a reconegut/da (R2) Ceràmica avançada per a dispositius energètics d’estat 
sòlid 
 
 
Descripció del lloc de treball 

El Grup de Nanoiònics i Piles de Combustible anuncia una posició d'investigador/a reconegut/da (R2) en el 
camp dels materials ceràmics avançats i les tecnologies energètiques relacionades. La recerca se centrarà 
en la síntesi, processament i caracterització avançada de materials i dispositius ceràmics. La visió del grup 
és investigar nous materials, arquitectures i microestructures, així com desenvolupar noves metodologies 
per a la caracterització avançada de la ceràmica per millorar el rendiment, la durabilitat i l'eficiència dels 
dispositius d'energia d'estat sòlid. Els temes del grup inclouen les cèl·lules d'òxid sòlid (SOC), les bateries 
d'estat sòlid (ASSB) i els generadors termoelèctrics (TEG). 

La investigació inclourà la síntesi, caracterització i integració de dispositius de materials ceràmics avançats 
per a SOC, ASSB i TEG. La investigació se centrarà en el costat dels materials mitjançant el desenvolupament 
de nous compostos que s'integraran en dispositius disruptius. Es dedicarà especial atenció a les eines 
avançades de caracterització estructural i electroquímica. En aquest sentit, es caracteritzaran nous 
materials i dispositius (mitjançant difracció de raigs X, difracció de sincrotró, tomografia d'àtoms amb sonda, 
microscòpia electrònica de transmissió i rastreig d'alta resolució, espectroscòpia fotoelectrònica de raigs X, 
espectroscòpia òptica de descàrrega brillant, el·lipsometria espectroscòpica i Raman i espectroscòpia 
Raman millorada amb punta, entre d'altres) i es mesuraran electroquímicament (V-I, espectroscòpia 
d'impedància electroquímica, voltametria cíclica, Van der Paw i números de transport de massa, entre 
d'altres). El desenvolupament de nous mètodes i estacions de mesura formarà part de la recerca a dur a 
terme. 

El/la candidat/a s'implicarà en tasques com la gestió de projectes relacionats, la supervisió d'estudiants de 
màster i doctorat i la direcció de projectes, així com la realització d'investigacions de laboratori en les 
activitats de materials ceràmics avançats per a dispositius d'energia en estat sòlid desenvolupats al grup. 
L'objectiu del grup és integrar aquests materials a diferents nivells de TRL, que ocasionalment podria 
incloure la seva fabricació a gran escala. Integrat/da en un equip multidisciplinari, també s'espera un/a 
candidat/a capaç de liderar activitats de recerca com a part de projectes internacionals o amb socis 
industrials, inclòs projectes consorciats. El/la candidat/a ha de ser capaç de planificar els recursos i assegurar 
els terminis, així com d’informar i comunicar els resultats. 

 
 
 
Requisits 
Busquem un/a candidat/a metòdic, excel·lent en equip i orientat/da a resultats amb altes habilitats 
comunicatives, idoni/ònia per convertir-se en un/a futur/a líder en l'àmbit dels materials ceràmics avançats 
per a dispositius d'energia en estat sòlid desenvolupats al grup de Nanoiònics i Piles de Combustible de 
l'IREC. 
 



 

El/la candidat/a ha de complir tots els requisits del nivell d'investigador/a pre-consolidat/da R2 de 
l'avaluació interna de l'IREC, inclosos els següents: 
 
Essencial: 
 
• Màster en tecnologia de materials o energètiques 
• Doctorat en Química/Física o Enginyeria de Materials. 
• Disposar d'una sèrie de publicacions en revistes científiques indexades i/o llibres indexats amb ISBN. 
• Publicacions científiques com a primer/a autor/a en articles publicats en revistes de l'àmbit dels materials 

o energètic. 
• Més de 5 anys d'experiència pràctica en ceràmica avançada (síntesi, caracterització estructural i 

electroquímica). 
• Més de 5 anys d'experiència en projectes de recerca internacionals. 
• Accions de transferència de tecnologia i/o patents en l'àmbit dels materials avançats. 
• Contribucions a congressos internacionals en l'àmbit dels materials avançats. 
• Supervisió i gestió dels estudiants de màster i doctorat. 
• Anglès fluid. 
 
Preferent: 
• Estada internacional en un país diferent del d'aquell on s'ha realitzat el doctorat durant almenys 24 mesos. 
• Contribucions convidades a congressos i/o altres reconeixements internacionals. 
• Experiència i coneixements contrastats en síntesi i caracterització de ceràmica avançada. 
• Experiència contrastada en eines avançades de fabricació de ceràmica. 
• Experiència i coneixements contrastats en integració avançada de ceràmica en SOC/ASSB/TEG. 
• Experiència contrastada en el desenvolupament de mètodes de mesura i monitorització. 
• Visió clara en “Atracció de finançament per a la recerca i la innovació” (nivells regional, nacional i 

internacional). 
• Experiència i motivació contrastades per a activitats de divulgació i difusió. 
• Català i castellà fluids. 
 

Temes inclosos a l'examen: 
L'examen tractarà els següents temes relacionats amb materials avançats per a aplicacions energètiques: 

• Mètodes avançats de síntesi ceràmica 

• Tecnologies avançades de fabricació de ceràmica 

• Tècniques avançades de caracterització ceràmica (estructural, composició, morfològica i electroquímica) 

• Ceràmica avançada amb aplicació en SOC, ASSB i TEG 

• Fonaments i principis de les tecnologies energètiques SOC, ASSB i TEG. 

• Fonts de finançament a nivell regional, nacional i internacional 

 

Jurat proposat: 
  

Presidència Titular  Albert Tarancón 
Vocal 1  Titular  Jordi Jacas 
Vocal 2  Titular  Mónica Burriel 
 



 

Més informació sobre el procés de selecció a: 

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER CONCURS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORS DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
Ref.: 117/2022  
 
Àrea de Materials Avançats per a l’energia   
Grup:   Nanoiònica i Piles de combustible 
Cap de grup:  Albert Tarancón  
 
Lloc de treball:  Investigador/a reconegut/da (R2) Tecnologies de cèl·lules d’òxid sòlid i bateries d’estat 
sòlid 
 
 
Descripció del lloc de treball 
 

El Grup de Nanoiònica i Piles de Combustible anuncia una posició d'investigador/a reconegut/da (R2) en el 
camp de l'emmagatzematge químic d'energia i la generació d'energia mitjançant tecnologies de cèl·lules 
d'òxid sòlid (SOC) i bateries d'estat sòlid (ASSB). La investigació se centrarà en materials i dispositius 
ceràmics (fins al nivell de pila) enfocat al desenvolupament de tecnologia patentada. La visió del grup és 
investigar nous materials, arquitectures i microestructures que permetin millorar el rendiment, la 
durabilitat i l'eficiència mitjançant geometries i nanoestructures complexes. 

La investigació inclourà l'ús de tecnologies de fabricació avançades i tractaments tèrmics ràpids com a eines 
de fabricació que permeten aconseguir dispositius i microestructures innovadors i complexos que 
promoguin els objectius comentats d'eficiència i durabilitat. La investigació se centrarà en els materials 
mitjançant el desenvolupament de SOC (nous materials per a cèl·lules, interconnexions, recobriments i 
segelladors) i ASSB (electròlits sòlids, càtodes d'alta tensió i configuracions sense ànode). Els materials, 
dispositius i piles es caracteritzaran estructuralment i electroquímica mitjançant múltiples tècniques, inclosa 
l'espectroscòpia d'impedància electroquímica (EIS). El desenvolupament de noves configuracions de mesura 
formarà part de la recerca a dur a terme. 

El/la candidat/a estarà implicat en tasques com la gestió de projectes relacionats, la supervisió d'estudiants 
de màster i doctorat i la direcció de projectes, així com la realització d'investigacions de laboratori en les 
activitats de projectes de desenvolupament de SOC i ASSB. L'objectiu del grup és cobrir diferents nivells de 
TRL per a la tecnologia descrita, abastant des de la innovació en materials i processos de fabricació fins al 
prototipatge. Integrat/da en un equip multidisciplinari, també s'espera un/a candidat/a capaç de liderar 
activitats de recerca com a part de projectes internacionals o amb socis industrials, inclòs projectes en 
consorci. El/la candidat/a ha de ser capaç de planificar els recursos i assegurar els terminis, així com informar 
i comunicar els resultats. 

Requisits 
Busquem un/a candidat/a metòdic/a, excel·lent en equip i orientat/da a resultats amb altes habilitats 
comunicatives, idoni/ònia per convertir-se en un futur líder en el camp dels materials per a dispositius 
d'energia d'estat sòlid. 

 

El/la candidat/a ha de complir tots els requisits del nivell d'investigador/a preconsolidat/da R2 de l'avaluació 
interna de l'IREC, inclosos els següents: 

Essencial: 

• Màster en tecnologies de materials o energètiques 
• Doctorat en Química/Física o Enginyeria de Materials amb especial atenció a les tecnologies energètiques. 
• Disposar d'una sèrie de publicacions en revistes científiques indexades i/o llibres indexats amb ISBN. 



 

• Publicacions científiques com a primer/a autor/a en articles publicats en revistes de l'àmbit energètic. 
• Més de 5 anys d'experiència pràctica en la fabricació de ceràmiques (síntesi, caracterització estructural i 

electroquímica i integració en dispositius SOC/ASSB). 
• Més de 5 anys d'experiència en projectes de recerca internacionals. 
• Accions de transferència de tecnologia i/o patents en l'àmbit del SOC/ASSB. 
• Contribucions a congressos internacionals sobre l'àmbit de les tecnologies SOC/ASSB. 
• Supervisió i gestió dels estudiants de màster i doctorat. 
• Anglès fluid. 
 
Preferent: 
• Escena internacional en un país diferent d'aquell on s'ha realitzat el doctorat durant almenys 24 mesos. 
• Contribucions convidades a congressos i/o altres reconeixements internacionals. 
• Experiència i coneixements en el rendiment a nivell de pila de tecnologies SOC. 
• Experiència i coneixements en metodologies de caixa seca per a tecnologies ASSB. 
• Experiència contrastada en el desenvolupament de mètodes de mesura i monitorització. 
• Experiència contrastada en prototipatge. 
• Visió clara en “Atracció de finançament per a la recerca i la innovació” (nivells regional, nacional i 

internacional). 
• Experiència i motivació contrastades per a activitats de divulgació i difusió. 
• Català i castellà fluids. 
 
Temes inclosos a l'examen: 
L'examen tractarà els següents temes relacionats amb les piles i les bateries d'òxid sòlid: 
 
• Fonaments de cèl·lules d'òxid sòlid i bateries d'estat sòlid 
• Fonaments de materials ceràmics i vidres 
• Materials avançats per a electròlits sòlids, elèctrodes SOC i ASSB, recobriments i segellats. 
• Eines avançades de fabricació per a ceràmica funcional (incloent-hi la fabricació additiva i els tractaments 

tèrmics ràpids) 
• Eines de caracterització estructural d'òxids funcionals avançats 
• Eines de caracterització electroquímica per a SOC i ASSB 
• Modelització EIS 
• Metodologies d'apilament i tècniques de mesura a nivell de pila 
• Fonts de finançament a nivell regional, nacional i internacional 
 
Jurat proposat: 
  

Presidència Titular  Albert Tarancón 
Vocal 1  Titular  Jordi Jacas 
Vocal 2  Titular  Mónica Burriel  
 

Més informació sobre el procés de selecció a: 

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER CONCURS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORS DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
Ref.: 118/2022  
 
Àrea de Materials Avançats per a l’energia   
Grup:   Nanoiònica i Piles de combustible 
Cap de grup:  Albert Tarancón  
 
Lloc de treball:  Investigador/a reconegut/da (R2) Fonaments i aplicació d’iònica d’estat sòlid per a 
dispositius energètics 
 
 
Descripció del lloc de treball 
 
El Grup de Nanoiònica i Piles de Combustible anuncia una posició d'investigador/a reconegut (R2) en el 
camp de la iònica en estat sòlid (SSI) per a dispositius energètics. La investigació es dedicarà al 
desenvolupament de tecnologies existents i noves basades en la iònica en estat sòlid, més concretament, 
el candidat se centrarà en materials ceràmics iònics i mixtes iònics-electrònics (MIEC). La visió del grup és 
investigar els fenòmens no trivials que tenen lloc a la nanoescala, que està coberta per la nanoiònica, i el 
control de les propietats electròniques mitjançant l'ús d'ions, que recentment van donar lloc al camp 
emergent de la iontrònica. La investigació inclourà la fabricació de materials iònics i MIEC nanoestructurats 
(especialment com a pel·lícules primes), la seva caracterització estructural mitjançant múltiples tècniques 
(especialment mètodes òptics que permeten estudis en operació com el·lipsometria o espectroscòpia 
Raman) i la seva caracterització electroquímica com a capes actives en dispositius. 
 
El/la candidat/a s'involucrarà en tasques com la gestió de projectes, la supervisió d'estudiants de màster i 
doctorat i la direcció de projectes, així com la realització de recerca de laboratori en les activitats de 
projectes relacionats amb SSI. L'objectiu del grup és cobrir diferents nivells de TRL per a les tecnologies 
relacionades, abastant des de la innovació en materials fins a la creació de prototips de conceptes 
disruptius. 
 
Integrat/da en un equip multidisciplinari, també s'espera un/a candidat/a capaç de liderar activitats de 
recerca en el marc de projectes internacionals (especialment pel que fa als programes nacionals i 
comunitaris sobre "Excel·lència"). El/la candidat/a hauria de ser capaç de planificar els recursos i garantir 
els terminis, així com d’escriure els informes i comunicar dels resultats de la recerca. 
 
Requisits 
 
Busquem un/a candidat/a metòdic/a, excel·lent en equip i orientat a resultats amb altes habilitats 
comunicatives, apte per convertir-se en un/a líder/lideressa emergent en el camp del SSI. 
 
El/la candidat/a ha de complir tots els requisits del nivell d'investigador/a pre-consolidat/da R2 de 
l'avaluació interna de l'IREC, inclosos els següents: 
 
Essencial: 
 
• Màster en Tecnologies Energètiques o similar. 
• Doctorat en Química/Física/Enginyeria amb especial atenció a la Iònica en estat sòlid. 
• Diverses publicacions en revistes científiques indexades i/o llibres indexats amb ISBN. 
• Publicacions científiques com a primer/a autor/a corresponent en articles publicats en revistes de l'àmbit 
dels materials (per a l'energia). 
• Més de 5 anys d'experiència pràctica en ceràmica iònica i/o conductora MIEC (síntesi, caracterització 
estructural i electroquímica i integració en dispositius). 
• Més de 5 anys d'experiència en projectes de recerca internacionals. 



 

• Aportacions rellevants a congressos internacionals sobre l'àmbit de la SSI i els materials per a l'energia. 
• Supervisió d'estudiants de màster i doctorat. 
• Gestió de projectes (almenys a nivell de paquet de treball). 
• Accions de transferència de tecnologia i/o patents en l'àmbit del SSI. 
• Anglès fluid. 
 
Preferent: 
 
• Estada internacional en un país diferent d'aquell on s'ha realitzat el doctorat durant almenys 24 mesos. 
• Contribucions convidades a congressos i/o altres reconeixements internacionals. 
• Experiència i coneixements en química de defectes i modelització de materials i dispositius SSI. 
• Experiència contrastada en el desenvolupament de mètodes de caracterització en operació. 
• Experiència contrastada en microfabricació de dispositius en instal·lacions de sales blanques. 
• Experiència contrastada en cerca de finançament 
• Visió clara en “Atracció de finançament per a la recerca i la innovació” (nivells regional, nacional i 
internacional). 
• Experiència i motivació contrastades per a activitats de divulgació i difusió 
• Castellà i català fluids. 
 
Temes inclosos a l'examen: 
 
L'examen tractarà els següents temes relacionats amb la iònica d'estat sòlid fonamental i aplicada per a 
dispositius energètics: 
 
• Química dels defectes 
• Fonaments de conducció d’ions òxid i conducció mixta iònic-electrònica 
• Interfícies sòlid-sòlid 
• Nanoiònica 
• Iontrònica 
• Fonaments dels dispositius d'energia d'estat sòlid (incloses cèl·lules d'òxid sòlid i bateries d'estat sòlid) 
• Eines de modelatge en iònica d'estat sòlid 
• Eines de caracterització estructural en iònica d’estat sòlid (incloent-hi el·lipsometria espectroscòpica i 
espectroscòpia Raman) 
• Eines de caracterització electroquímica en iònica d’estat sòlid (inclosa l'espectroscòpia d'impedància 
electroquímica) 
• Eines de fabricació de mostres per a iònica d’estat sòlid (incloent-hi la fabricació convencional i les capes 
primes) 
• Fonts de finançament a nivell regional, nacional i internacional 
 
Jurat proposat: 
  

Presidència Titular  Albert Tarancón 
Vocal 1  Titular  Jordi Jacas 
Vocal 2  Titular  Mónica Burriel 
 

Més informació sobre el procés de selecció a: 

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER CONCURS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORS DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

 
Publish Date: 28 de desembre de 2022 / December 28th 2022 
N. Ref.: 119/2022 
 
Area : Econòmica I Sistemes 
Area leader: Jaume Marfà Sánchez 
Group: Comptabilitat 
Head of Group: Yolanda Lara 
Position: S-2.1.B Administratiu /va - Comptable 
 
Descripció del lloc de treball /Description of the job position 
 
Tramitació de comandes / Order processing 
Comptabilització de factures / Invoice accounting 
Reconciliacions pagaments-factures / Payment-invoice reconciliation 
Apertura de proveïdors / Supplier openings 
Reclamació de factures / Invoice claims 
Pagaments de factures - comandes de proveïdors / Payment of supplier invoices-orders 
Confecció de liquidacions de despeses / Preparation of expense statements 
 
 
Requirements  
Nivell d´anglès bàsic / Basic level of English 
Coneixements amplis de comptabilitat financera: Pla de comptabilitat de Fundacions / Extensive 
knowledge of financial accounting - General Chart of Accounts for Foundations 
 
Essential:  
Diplomatura 
Experiència mínima de 15 anys en comptabilitat de Proveïdors i tramitació de comandes / Minimum 15 
years experience in supplier accounting and order processing. 
Experiència mínima de 3 anys en entitat de l´Administració Pública de la Generalitat / Minimum 
experience of 3 years in the Public Administration of the Generalitat de Catalunya. 
Coneixements de comptabilitat pública (Generalitat) (equivalències Pla Comptable General – Pla 
comptable Generalitat de Catalunya) / Knowledge of public accounting (Equivalences between the 
accounts of the general accounting plan and the accounts of the Generalitat de Catalunya's accounting 
plan). 
Català natiu / Native Catalan 
Coneixements nivell alt i experiència del programa de comptabilitat SAP BUSINESS ONE / High level 
knowledge and experience with Sap Business One accounting software. 
 
Topics included in the exam: 
 
Pla General de Comptabilitat: composició del balanç i comptes de pèrdues i guanys / General chart of 
accounts: composition of balance sheet and income statement accounts 
Pla General de comptabilitat de Fundacions / General Accounting Plan for Foundations 
Macroeconomia, microeconomía i administració d´empreses / Macroeconomics, microeconomics and 
business administration  
Equivalències pla comptable general – Administració Generalitat / General Chart of Accounts and 
Generalitat de Catalunya's accounting plan equivalences 
Fiscalitat avançada: impostos, confecció, presentació de les declaracions, tipus d´IVA, tractament 
d´importacions, etc / Advanced taxation: tax preparation, VAT rates, treatment of imports, presentation of 
tax forms, etc. 



 

Tractament d´actius: adquisició, amortitzacions, baixes, etc. / Treatment of fixed assets: acquisition, 
depreciation, disposal, etc. 
Càlcul de període mitjà de pagament i pendent de pagament / Calculation of the average payment period 
and pending payment 
Càlcul del romanent de Tresoreria / Calculation of cash flow 
 
Proposed Jury:  

President/Presidency Titular  Yolanda Lara Bejar 
Vocal 1  Titular  Jaume Marfà Sánchez 
Vocal 2  Titular  Horacio Estevez 

 

More information about the selection process in/ Mes informació del procés de selecció: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT 
OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 
 
 

Data de Publicació: 28 de desembre de 2022 
Ref.: 120/2022 
 
Area:   Econòmica  
Grup:  Jurídic  
Cap de Grup: Jaume Marfà Sánchez 
 
Posició:   Advocat/da Servei Jurídic 

 
 
Descripció de la posició 
 
Objectiu del lloc: Desenvolupar les tasques que li siguin assignades amb la finalitat de donar suport 
i assessorar a nivell jurídic a la Fundació. 
 
Funcions: 
 

 Assessorament jurídic integral i suport als departaments i a la Direcció de l’IREC, atenent els 
aspectes legals de la Fundació a fi de vetllar per la legalitat de tots els actes d’aquesta. 

 

 Elaboració, revisió, negociació i validació jurídica de documents legals, entre d’altres, 
contractes, contractes tecnològics, convenis, acords, acords  de cotitularitat, bases de 
convocatòries, acords de consorci, llicències, cessions en matèries relacionades amb els drets 
de propietat intel·lectual, propietat intel·lectual, confidencialitat, drets d’imatge, 
transferència, explotació de resultats  d’I+D+i, suport en la creació d’empreses spin-off i, en 
general, qualsevol altre tipus d’instrument o document jurídic en que intervingui o sigui part 
l’IREC. 

 
• Gestió i revisió dels expedients de contractació (menors i licitacions) segons la Llei 9/2017 de 

contractes del sector públic, en totes les seves fases disseny, preparació, elaboració, 
adjudicació i execució dels contractes i de la documentació que se'n derivi. 

 

 Exercir el control jurídic de la contractació pública que realitza la Fundació i formar part de la 
mesa de contractació exercint-ne la funció de secretari/a.   

 

 Elaborar i redactar informes, així com qualsevol altra documentació jurídica que sigui 
necessària dins del seu àmbit competencial. 

 

 Supervisió, seguiment i vigilància de la cartera de marques, patents, dissenys industrials i noms 
de domini de la Fundació.  

 

 Fer seguiment dels canvis, modificacions normatives i nova legislació que afecti l’IREC i prevenir 
els efectes en l’activitat de la Fundació revisant i actualitzant normatives internes. 
 

 Fer propostes de millora per la normalització i millor compliment dels criteris jurídics en els 
procediments i documentació interna que regeixen l’actuació d’IREC. 

 

 Supervisió i coordinació amb els advocats externs que donen suport jurídic. 
 

 Qualsevol altra funció que li assigni la Direcció en matèries relacionades amb el seu àmbit 
competencial. 



 
 
Requeriments  
 
Habilitats i competències personals 
 

 Autonomia, planificació i organització. 

 Capacitat de comunicació i negociació. 

 Capacitat analítica. 

 Presa de decisions i responsabilitat. 

 Orientació a objectius i al detall. 

 Capacitat de gestió i treball en equip. 

 Proactivitat i flexibilitat. 

 Compromís. 
 
Essencials:  
 
Llicenciatura o grau universitari en Dret. 
Màster en propietat intel·lectual i industrial. 
Postgrau o equivalent. 
 
Cursos de formació o perfeccionament relacionats directament amb les funcions del lloc de treball 
i específicament en les matèries: contractació tecnològica i transferència de resultats, programari, 
drets d’imatge, protecció de dades i contractació pública. 
 
Experiència professional mínima de 5 anys en entitats del sector públic i/o àmbit de la recerca amb 
les funcions del lloc de treball ofert. 
 
Experiència professional mínima de 4 anys en la participació i/o revisió de plecs de licitacions, 
contractació menor i altra documentació d’expedients de contractació pública. 
 
Experiència professional mínima de 5 anys en la redacció i revisió de contractes, acords, acords de 
consorci (nacionals i europeus), convenis de col·laboració, llicències o cessions que regulin aspectes 
relacionats amb l’explotació, la transferència i la protecció de tecnologia i resultats de projectes 
I+D+i (propietat intel·lectual i propietat industrial), drets d’autor en general, drets imatge, 
confidencialitat, suport en la creació d’empreses spin-off, noves tecnologies i la protecció de dades. 
 
Fluïdesa oral i escrita en anglès, català i castellà. Es valoraran coneixements d’una altra llengua. 
 
 
Opcionals/Valorables:  
 
Experiència en contractació mercantil. 
 
Coneixements relacionats amb les noves tecnologies. 
 
Experiència amb la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP). 
 
Experiència laboral a l’estranger acreditable en alguna de les matèries que formen part de les 
funcions del lloc de treball ofert. 
 
 
 
 



 
 
Tòpics / temari inclòs a l’examen: 
 
La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter 
personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter 
personal. 
 
La contractació pública d'obres, serveis i subministraments. L'expedient de contractació. Plecs de 
clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques. Procediments de contractació,  criteris 
d'adjudicació i classificació dels contractes. Acords marc. Sistemes dinàmics de contractació. 
 
Regulació de les fundacions i els consorcis. Especial referència a les fundacions del sector públic. 
 
La propietat intel·lectual: naturalesa i règim jurídic. La protecció i transferència dels drets de 
propietat intel·lectual. El programari. 
 
La propietat industrial: naturalesa i règim jurídic. La protecció i transferència dels drets de propietat 
industrial. Les patents i noms de domini. 
 
Règim de la transferència de tecnologia i coneixements. Contractes, convenis i acords en l’àmbit de 
la recerca.  
 
Convocatòries de finançament de projectes d’investigació, desenvolupament o innovació nacionals 
o europeus. Formalització. Acords de consorci i documentació jurídica associada.  
 

 
 
Jurat Proposat  
 

Presidency Titular  Jaume Marfà 

Vocal 1  Titular  Francesc Torregrosa 

Vocal 2  Titular  Marta Pons de Vall 

More information about the selection process in: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE 
RECRUITMENT OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL 
PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 121/2022 
 
Area :   Econòmica 
Cap d’Area:  Jaume Marfà Sánchez    
Grup:   IT Serveis 
Cap de Grup:  Jaume Marfà Sánchez 
 
Posició: Tècnic Sènior de TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i Ciberseguretat 

 
 
Descripció de la posició 
 
IREC està buscant un/a informàtic/a per liderar el seu equip de Tecnologies de la Informació i Comunicació 
(TIC), i Ciberseguretat.  
El/la candidat/a haurà de tenir una visió global 360 dels sistemes i infraestructura de TIC d’un centre de 
recerca.  
Haurà de tenir capacitat de gestió de recursos humans per fer seguiment de l’evolució del seu equip a nivell 
professional i personal. Haurà de tenir capacitat d’entendre els processos interns del Centre i haurà de 
proposar millores que augmentin l’eficiència interna de l’equip, així com de la infraestructura. 
El/la professional haurà d’acreditar experiència en l’administració dels sistemes i infraestructures de TIC i 
Ciberseguretat. Degut a l’augment recent d’atacs informàtics a infraestructures publiques, serà necessari 
tenir experiència en el control i gestió de la plataforma de seguretat de Microsoft 365 i l’apartat de 
compliance. 
L’especialització en el camp de l’energia o de la recerca serà de valor afegit.  
El/la candidat/a ha de tenir capacitat de treball en equip, flexibilitat i sentit de la innovació. Ha de ser una 
persona comunicativa, amb iniciativa pròpia i habilitats de resolució de problemes. 
El/la candidat/a reportarà i dependrà del Director Econòmic i de Gestió. 
 
Requeriments: 
 
Essencials: 
- Formació mínima en cicle formatiu de grau superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtica. 
- Estar en possessió de Certificats Oficials en els proveïdors tecnològics que tenim en el centre. (han d’estar 
vigents) Microsoft SC-900,MS900, Fortinet NSE1,NSE2. 
- Experiència acreditable mínima d’un any com a IT Manager en una institució pública o un ens de recerca i 
desenvolupament tecnològic. 
- Experiència acreditable en un servei de helpdesk de suport als usuaris amb servei a un mínim de 100 
persones. 
- Elevada experiència amb infraestructura física, servidors i virtualització, firewalls, switches, NAS, VPN. 
- Experiència en la gestió de DC, DNS, DHCP. 
- Experiència en control i gestió de sistemes de backups contra el ransomware. 
- Experiència en gestionar i protocol·litzar polítiques de seguretat informàtica i d’incidents informàtics. 
- Experiència acreditable en gestió de proveïdors, garanties, RMAs, compres de material, magatzem d’IT i 
gestió d’inventari d’IT, gestió de dominis i hostings per pàgines web. 
- Coneixements molt elevats en eines Azure i Microsoft 365 
- Coneixements Norma ISO 27001 
- Nivell Fluid en els idiomes castellà, català. 
 
 



 

 
Valorables: 
- Formació en grau universitari en Telecomunicacions o Informàtica. 
- Experiència en suport i consultoria informàtica i comunicacions a grups de recerca i desenvolupament  
tecnològic en relació a les seves necessitats especifiques en la seva infraestructura informàtica dels seus 
laboratoris. 
- Estar en possessió de Certificats o Diplomes Oficials superiors als requerits en l’apartat (Requeriments 
essencials MS-XXX, SC-XXX, AZ-XXX)  
 - Estar en possessió de Certificats Oficials TIC expedits pels cossos policials de l’estat. 
- Experiència en resolució d’incidències amb el programari SAP, A3 i Siltra. 
- Experiència en l’ús de Firewall Fortinet. 
- Experiència en l’ús i administració de CMS Wordpress i configuració de còpies de seguretat. 
- Coneixements amplis de SEO posicionament webs i anàlisi de visites. 
- Nivell Fluid en l’idioma angles 
 
Habilitats Personals: 
- Auto motivat/da i de ment oberta 
-Bona capacitat de comunicació 
-Treball en equip 
-Orientat/da a Objectius 
-Capacitats Analítiques 
-Habilitats de negociació 
-Lideratge I fomentar la comunicació en l’equip 
 
 
Temes inclosos en l’examen 
-Xarxes Informàtiques 
-Seguretat 
-Sistemes Operatius 
-Virtualització 
-Sistemes de Backup 
-Microsoft 365 
-Microsoft Azure 
-Seguretat Informàtica, Seguretat de la informació i Ciberseguretat 
-Llei de contractació Pública 
 
Jurat Proposat 

Presidency Titular  Jaume Marfà Sánchez 

Vocal 1  Titular  Francesc Torregrosa Mora 

Vocal 2  Titular  Ramon Mesalles 

 

More information about the selection process in: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT 
OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

 
 
 
 



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 122/2022 
 
Cap d’àrea: Sr. Jaume Marfà Sánchez   
Grup: PRIMA 
Cap de grup: Dra. Ester Coma Bassas 
 
Posició: Business Manager Plataforma PRIMA 
 
 
Descripció:  

IREC busca un/a Business Manager pel disseny, programació i execució del pla de negoci i la gestió 
d’stakeholders d’una plataforma de plantes pilot de validació i demostració de tecnologies d’energies 
renovables i emmagatzematge, en l’àmbit de la descarbonització, mobilitat sostenible i eficiència 
energètica, en el marc de la transició energètica. 

El/la professional treballarà amb l’equip de la Plataforma PRIMA, i col·laborarà amb el Departament de 
Transferència de Coneixement i Tecnologia i els equips de recerca de l’IREC. Per això, es busca un/a 
professional que conegui el sector energètic havent treballat amb un ventall ampli de tecnologies i 
aplicacions i al mateix temps amb experiència en el camp de R+D+i en la participació de projectes d’energies 
renovables de programes europeus i estatals. En particular, en i) visió i identificació d’expectatives de les 
empreses del sector energètic, ii) anàlisis de mercat i estudi de benchmarks tecnològics, iii) 
desenvolupament de models de negoci i explotació, i d’activitats de disseminació i comunicació, iv) 
col·laboracions amb centres tecnològics i definició i implementació dels marcs i acords de col·laboració 
indústria-investigació, v) formació de consorcis, desenvolupament de propostes i gestió de grans projectes 
tecnològics a escala europea i estatal, vi) redacció d’avantprojectes i suport al disseny i definició de PRIMA, 
i vii) desenvolupament d'iniciatives i projectes pilot de noves tecnologies i solucions per la seva introducció 
al mercat o desplegament massiu.  

El/la professional ha de ser altament qualificat i tenir experiència contrastada en el sector energètic i la seva 
cadena de valor, i en la promoció i desenvolupament d'activitats d'R+D+i amb estreta col·laboració amb la 
indústria i els agents tecnològics. Es requereix capacitat de treball en equip, flexibilitat, orientació a 
resultats, així ́com habilitats en comunicació, negociació i resolució de problemes.  

 

Requeriments:  

Essencials:  
- Llicenciatura en enginyeria o titulació equivalent. En cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat 

espanyola, hauran d’acreditar l’homologació de la titulació exigida pel Ministerio d’Educación y 
Formación Profesional. Cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un 
certificat lliurat per un òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. Els aspirants estrangers han 
d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts per l’Estat, de conformitat amb el que estableix la 
normativa vigent en la matèria, que estiguin homologats a l’equivalència dels estudis requerits. 

- Experiència professional mínima acreditada de 8 anys dins del sector energètic, en càrrecs de 
responsabilitat en els àmbits de direcció de tecnologia o de desenvolupament de negoci. Cal 
demostrar una llarga trajectòria en projectes del sector energètic que permeti evidenciar un ampli 



 

coneixement de tecnologies i d'àmbits d'activitat del sector, des de la generació a la utilització passant 
pel transport i distribució d'energia. 

- Experiència contrastada en la promoció i implementació de projectes d'R+D+i a nivell nacional i 
internacional. Cal demostrar la participació en iniciatives i projectes pilot o de demostració de noves 
tecnologies i solucions, així com d'implementació de col·laboracions amb la indústria i els agents 
tecnològics (centres tecnològics, centres de recerca, universitats, associacions, plataformes, etc.). 

- Experiència contrastada en esquemes de finançament de projectes en l'àmbit de programes d'ajuda 
a la R+D+i o al desenvolupament d’infraestructures, tant a escala estatal com europeu. Cal demostrar 
contactes i experiència en la gestió amb organismes i agències de l'Administració com ACCIÓ, CDTI, 
IDAE, etc. i col·laboracions publico-privades com són les JTI, PPP, etc. 

- Participació i experiència en projectes en tres o més àmbits de la transició energètica i la 
descarbonització com són: sistemes d’hidrogen, digitalització i integració d’energies renovables, 
flexibilitat i emmagatzematge d’energia, edificis sostenibles i rehabilitació energètica, mobilitat 
sostenible, bioenergia.  

- Persona innovadora amb experiència de treball en equip i en la creació de noves solucions i idees a 
partir de dinàmiques de grup. 

- Persona amb alta capacitat de comunicació i negociació.  
- Persona amb orientació a objectius i resultats, amb un alta capacitat d’auto motivació i flexibilitat en 

la gestió de les activitats. 
- Alt coneixement de paquet MS Office (Excel, Word i PowerPoint). 
- Alt domini, escrit i parlat, de la llengua catalana, castellana i anglesa. 

 
Preferibles:  

- MBA o estudis de post-grau en direcció i gestió d’empreses. 
- Participació i experiència en comitès i associacions sectorials que promoguin la col·laboració publico-

privada, l'elaboració d'un marc normatiu i reglamentari, i les activitats de disseminació i comunicació, 
tant en l'àmbit internacional com nacional. 

- Experiència professional en centres de recerca o tecnologia. 
- Experiència professional en enginyeria o consultoria en el sector energètic. 
- Experiència professional en tasques de formació dins de màsters o cursos especialitzats. 

 
Característiques del lloc de treball: 

Aquesta posició pot requerir treballs ocasionals fora de l'horari laboral o un horari modificat per garantir 
que es compleixin les necessitats del lloc.  

Les oficines de l’IREC estan a Barcelona i la seu de la plataforma PRIMA a Gurb (Osona). Pel què fa a la 
ubicació del lloc de treball, el/la candidat/a tindrà el seu lloc de treball ubicat a les oficines de PRIMA Osona, 
inicialment a Vic i posteriorment a Gurb.  

 
Temes inclosos a l’examen: 

- Sistemes d’hidrogen (piles de combustible, electrolitzadors, etc.). 
- Digitalització de xarxes de distribució (electricitat i gas) i integració d’energies renovables (eòlica, 

solar, hidràulica, geotèrmia, etc.). 
- Emmagatzematge d’energia, flexibilitat i agregació de la demanda. 
- Edificis sostenibles, rehabilitació energètica i sistemes de climatització. 



 

- Vehicles elèctrics i mobilitat sostenible. 
- Bioenergia i gasos renovables (biogàs, biometà, etc.). 

 
Proposta de jurat:  

Presidència Titular  Sr. Jaume Marfà Sanchez 
Vocal 1  Titular  Dr. Albert Tarancon Rubio 
Vocal 2  Titular  Dra. Belen Fernandez Garcia 

 
Salari: 

El salari es definirà en base a la política de salaris i el Pla de Carrera de l’IREC en funció́ de les qualificacions 
i experiència professional del/la candidat/a.  
 
Presentació candidatura: 

Data límit de presentació de sol·licitud: Segons allò establert a les bases de la convocatòria 
Enviar candidatura per correu electrònic a irecjobs@irec.cat indicant la referència “Business Manager 
Plataforma PRIMA” (ref. 122/2022) i incloent la següent informació:  

- Carta de motivació amb motius de la sol·licitud, experiència rellevant, qualificacions i proposta de 
valor relacionada amb la vacant. Demostreu clarament com es compleixen tots els criteris essencials. 
Sempre que sigui possible, heu de donar exemples de com, quan i on heu utilitzat la vostra 
experiència, coneixements, habilitats i habilitats específiques per coincidir amb les necessàries per a 
aquesta funció en particular. 

- Currículum Vitae amb les dades personals, acadèmiques i professionals. 
- Nota: la resposta de la sol·licitud s’ha d’escriure en castellà o català. 

 
Aquesta posició́ podria ser cofinançada per la Unió Europea mitjançant el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) o altres programes de finançament públic. 
 
Més informació sobre el procés de selecció a:  
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
PERSONAL LABORAL 2022  
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT OF 
LABOR PERSONNEL 2022/ C 
  



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 123/2022 
 
Cap d’àrea: Sr. Jaume Marfà Sánchez   
Grup: PRIMA 
Cap de grup: Dra. Ester Coma Bassas  
 
Posició: Project Manager Plataforma PRIMA 
 
Descripció:  

IREC busca un/a Project Manager pel disseny, construcció, posada en marxa i gestió d’una plataforma de 
plantes pilot de validació i demostració de tecnologies d’energies renovables i emmagatzematge, en l’àmbit 
de la descarbonització, mobilitat sostenible i eficiència energètica, en el marc de la transició energètica. 

El/la professional liderarà i gestionarà la Plataforma PRIMA, i col·laborarà amb el Departament de 
Transferència de Coneixement i Tecnologia i els equips de recerca de l’IREC. Per això, es busca un/a 
professional que conegui el sector energètic havent treballat amb un ventall ampli de tecnologies i 
aplicacions i al mateix temps amb experiència en el camp de R+D+i en el disseny i construcció de plantes 
pilot d’energies renovables. En particular, en i) visió i identificació d’expectatives de les empreses del sector 
energètic, ii) anàlisis de mercat i estudi de benchmarks tecnològics, iii) definició i redacció d’avantprojectes 
i especificacions funcionals i tècniques, iv) licitació, contractació i seguiment d’obres d’arquitectura i 
enginyeria sostenible v) posada en marxa, operació i manteniment de plantes pilot o instal·lacions 
equivalents, vi) posterior direcció i gestió de la Plataforma PRIMA, i vii) desenvolupament d'iniciatives i 
projectes pilot de noves tecnologies i solucions per la seva introducció al mercat o desplegament massiu. 

El/la professional ha de ser altament qualificat i tenir experiència contrastada en el sector energètic i la seva 
cadena de valor, en el desenvolupament d'activitats d'R+D+i amb estreta col·laboració amb la indústria i els 
agents tecnològics, i en la gestió de projectes d’arquitectura i enginyeria sostenible. Es requereix iniciativa i 
lideratge, capacitat de treball en equip, flexibilitat, orientació a resultats, així ́com habilitats en comunicació, 
negociació i resolució de problemes.  

Requeriments:  

Essencials:  
- Llicenciatura en arquitectura o titulació equivalent. En cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat 

espanyola, hauran d’acreditar l’homologació de la titulació exigida pel Ministerio d’Educación y 
Formación Profesional. Cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un 
certificat lliurat per un òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. Els aspirants estrangers han 
d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts per l’Estat, de conformitat amb el que estableix la 
normativa vigent en la matèria, que estiguin homologats a l’equivalència dels estudis requerits. 

- Doctorat en camp relacionat amb l'energia (energies renovables i eficiència energètica). 
- Experiència professional mínima acreditada de 8 anys dins del sector energètic, en càrrecs de 

responsabilitat en gestió de projectes de plantes pilot o instal·lacions industrials equivalents. Cal 
demostrar una llarga trajectòria en projectes R+D+i del sector energètic que permeti evidenciar un 
ampli coneixement de tecnologies i d'àmbits d'activitat del sector, des de la generació a la utilització 
passant pel transport i distribució d'energia. 

- Experiència contrastada en el disseny, coordinació, supervisió i gestió de projectes d’arquitectura i 
enginyeria: disseny de plataformes tecnològiques incloent l’edifici, les seves instal·lacions i el seu 
entorn, definició d’especificacions funcionals i tècniques, gestió i seguiment d’obra, posada en marxa, 



 

operació i manteniment. Cal demostrar la participació en iniciatives i projectes pilot o de demostració 
de noves tecnologies i solucions, així com d'implementació de col·laboracions amb la indústria i els 
agents tecnològics (centres tecnològics, centres de recerca, universitats). 

- Coneixements i experiència en el sector de l’energia en tres o més àmbits de la transició energètica i 
la descarbonització com són: sistemes d’hidrogen, digitalització i integració d’energies renovables, 
flexibilitat i emmagatzematge d’energia, edificis sostenibles i rehabilitació energètica, mobilitat 
sostenible, bioenergia.  

- Persona amb alta capacitat de lideratge, comunicació i negociació.  
- Persona innovadora amb experiència de treball en equip, i en la creació de noves solucions i idees a 

partir de dinàmiques de grup. 
- Persona amb orientació a objectius i resultats, amb un alta capacitat d’auto motivació i flexibilitat en 

la gestió de les activitats. 
- Alt coneixement  d’eines de planificació́ i gestió́ de projectes, eines CAD (Autocad i Sketchup), paquet 

MS Office (Excel, Word i PowerPoint), disseny gràfic i imatge (Photoshop, Illustrator). 
- Alt domini, escrit i parlat, de la llengua catalana, castellana i anglesa. 

 
Preferibles:  

- Estudis de post-grau en camp relacionat amb la sostenibilitat. 
- Participació i experiència professional en projectes, programes i serveis de col·laboració recerca / 

indústria. 
- Experiència professional en centres de recerca o tecnologia. 
- Experiència professional en arquitectura o consultoria en el sector energètic. 
- Experiència professional en tasques de formació dins de màsters o cursos especialitzats. 

 
Característiques del lloc de treball: 

Aquesta posició pot requerir treballs ocasionals fora de l'horari laboral o un horari modificat per garantir 
que es compleixin les necessitats del lloc.  

Les oficines de l’IREC estan a Barcelona i la seu de la plataforma PRIMA a Gurb (Osona). Pel què fa a la 
ubicació del lloc de treball, el/la candidat/a tindrà el seu lloc de treball ubicat a les oficines de PRIMA Osona, 
inicialment a Vic i posteriorment a Gurb.  

 
 
Temes inclosos a l’examen: 

- Sistemes d’hidrogen (piles de combustible, electrolitzadors, etc.). 
- Digitalització de xarxes de distribució (electricitat i gas) i integració d’energies renovables (eòlica, 

solar, hidràulica, geotèrmia, etc.). 
- Emmagatzematge d’energia, flexibilitat i agregació de la demanda. 
- Edificis sostenibles, rehabilitació energètica i sistemes de climatització. 
- Vehicles elèctrics i mobilitat sostenible. 
- Bioenergia i gasos renovables (biogàs, biometà, etc.). 

 
 
 
 



 

Proposta de jurat:  

Presidència Titular  Sr. Jaume Marfà Sanchez 
Vocal 1  Titular  Dr. Albert Tarancon Rubio 
Vocal 2  Titular  Dra. Belen Fernandez Garcia 

 
Salari: 

El salari es definirà en base a la política de salaris i el Pla de Carrera de l’IREC en funció́ de les qualificacions 
i experiència professional del/la candidat/a.  
 
Presentació candidatura: 

Data límit de presentació de sol·licitud: Segons allò establert a les bases de la convocatòria 
Enviar candidatura per correu electrònic a irecjobs@irec.cat indicant l’assumpte “Project Manager 
Plataforma PRIMA” (ref. 123/2020) i incloent la següent informació:  

- Carta de motivació amb motius de la sol·licitud, experiència rellevant, qualificacions i proposta de 
valor relacionada amb la vacant. Demostreu clarament com es compleixen tots els criteris essencials. 
Sempre que sigui possible, heu de donar exemples de com, quan i on heu utilitzat la vostra 
experiència, coneixements, habilitats i habilitats específiques per coincidir amb les necessàries per a 
aquesta funció en particular. 

- Currículum Vitae amb les dades personals, acadèmiques i professionals. 
- Nota: la resposta de la sol·licitud s’ha d’escriure en castellà o català. 

 
Aquesta posició́ podria ser cofinançada per la Unió Europea mitjançant el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) o altres programes de finançament públic. 
 
Més informació sobre el procés de selecció a:  
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
PERSONAL LABORAL 2022  
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT OF 
LABOR PERSONNEL 2022/ C 
  



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 124/2022 
 
Cap d’àrea: Sr. Jaume Marfà Sánchez   
Grup: PRIMA 
Cap de grup: Dra. Ester Coma Bassas 
 
Posició: Plant Engineer Plataforma PRIMA 
 
Descripció:  

IREC busca un/a Enginyer/a de planta pel disseny, construcció, posada en marxa, operació i manteniment 
d’una plataforma de plantes pilot de validació i demostració de tecnologies d’energies renovables i 
emmagatzematge, en l’àmbit de la descarbonització, mobilitat sostenible i eficiència energètica, en el marc 
de la transició energètica. 

El/la professional treballarà amb l’equip de la Plataforma PRIMA, i col·laborarà amb el Departament de 
Transferència de Coneixement i Tecnologia i els equips de recerca de l’IREC. Per això, es busca un/a 
professional que conegui el sector energètic havent treballat amb un ventall ampli de tecnologies i 
aplicacions i al mateix temps amb experiència en el camp de les centrals energètiques. En particular, en i) 
redacció d’avantprojectes de plantes pilot o instal·lacions equivalents del sector energètic, ii) definició 
d’especificacions funcionals i tècniques d’equips i tecnologies energètiques, iii) licitació, contractació i 
seguiment d’obres de construcció de plantes energètiques o instal·lacions equivalents, iv) coordinació i 
supervisió d’industrials durant la fabricació i el muntatge d’instal·lacions i equips, v) posada en marxa, 
operació i manteniment de plantes pilot o instal·lacions equivalents, vi) posterior gestió de les plantes pilot, 
i vii) donar suport i resposta als requeriments tècnics dels clients i stakeholders. 

El/la professional ha de ser altament qualificat i tenir experiència contrastada en el sector energètic, 
concretament en el disseny, construcció i manteniment de de plantes pilot o instal·lacions equivalents del 
sector energètic. Es requereix capacitat de treball en equipo, flexibilitat, orientació a resultats, així ́ com 
habilitats en supervisió d’equips de treball i resolució de problemes.  

Requeriments:  

Essencials:  
- Llicenciatura en enginyeria o titulació equivalent. En cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat 

espanyola, hauran d’acreditar l’homologació de la titulació exigida pel Ministerio d’Educación y 
Formación Profesional. Cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un 
certificat lliurat per un òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. Els aspirants estrangers han 
d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts per l’Estat, de conformitat amb el que estableix la 
normativa vigent en la matèria, que estiguin homologats a l’equivalència dels estudis requerits. 

- Experiència professional mínima acreditada de 8 anys dins del sector energètic, en càrrecs de 
responsabilitat en disseny d’instal·lacions, manteniment i construcció de projectes de plantes pilot o 
instal·lacions industrials equivalents. Cal demostrar una llarga trajectòria en projectes del sector 
energètic que permeti evidenciar un alt nivell en la preparació i comprensió de documents tècnics 
com ara dibuixos elèctrics i mecànics, especificacions tècniques, etc. 

- Experiència contrastada en el control i seguiment d’obres de construcció de plantes pilot o 
instal·lacions industrials equivalents del sector energètic. Cal demostrar experiència en visites 
d'obres, coneixement de les normes de construcció, codis i estàndards de seguretat i salut i complir 
amb totes les lleis i requisits normatius aplicables. 



 

- Experiència contrastada en el muntatge de plantes pilot o instal·lacions industrials equivalents del 
sector energètic. Cal demostrar un alt nivell d’aptitud mecànica i habilitats pràctiques per al treball 
en taller. 

- Persona amb capacitat per treballar de manera flexible, orientada a objectius, innovadora i proactiva.  
- Persona amb capacitats analítiques i de resolució de problemes, i també amb capacitat per prioritzar 

i executar eficaçment tasques en un entorn d'alta pressió. 
- Persona amb capacitat de treball en equip, incloent comunicació, participació i expressió de respecte 

mutu, amb bon historial de treball amb una intensa seguretat. 
- Alt coneixement d’eines CAD (Autocad, Inventor, Solidworks, etc. ), paquet MS Office (Excel, Word i 

PowerPoint) i d’eines de programació bàsiques (Matlab i C).  
- Alt domini, escrit i parlat, de la llengua catalana, castellana i anglesa. 

  
Preferibles:  

- Estudis de post-grau en gestió de projectes. 
- Experiència professional en centres de recerca o tecnologia. 
- Experiència professional en enginyeria o consultoria en el sector energètic. 
- Capacitat d’assimilar dibuixos d’enginyeria, P&ID, fulls de bucle, programació de sistemes de control 

i control. 
- Capacitat per gestionar les plantes pilot (seguretat, organització, servei de neteja, etc. ) amb una 

supervisió mínima. 
 
Característiques del lloc de treball: 

Aquesta posició pot requerir treballs ocasionals fora de l'horari laboral o un horari modificat per garantir 
que es compleixin les necessitats del lloc.  

Les oficines de l’IREC estan a Barcelona i la seu de la plataforma PRIMA a Gurb (Osona). Pel què fa a la 
ubicació del lloc de treball, el/la candidat/a tindrà el seu lloc de treball ubicat a les oficines de PRIMA Osona, 
inicialment a Vic i posteriorment a Gurb.  

 
Temes inclosos a l’examen: 

- Sistemes d’hidrogen (piles de combustible, electrolitzadors, etc.). 
- Digitalització de xarxes de distribució (electricitat i gas) i integració d’energies renovables (eòlica, 

solar, hidràulica, geotèrmia, etc.). 
- Emmagatzematge d’energia, flexibilitat i agregació de la demanda. 
- Edificis sostenibles, rehabilitació energètica i sistemes de climatització. 
- Vehicles elèctrics i mobilitat sostenible. 
- Bioenergia i gasos renovables (biogàs, biometà, etc.). 

 
Proposta de jurat:  

Presidència Titular  Sr. Jaume Marfà Sanchez 
Vocal 1  Titular  Dr. Albert Tarancon Rubio 
Vocal 2  Titular  Dra. Belen Fernandez Garcia 

 
 



 

Salari: 

El salari es definirà en base a la política de salaris i el Pla de Carrera de l’IREC en funció́ de les qualificacions 
i experiència professional del/la candidat/a.  
 
Presentació candidatura: 

Data límit de presentació de sol·licitud: Segons allò establert a les bases de la convocatòria 
Enviar candidatura per correu electrònic a irecjobs@irec.cat indicant l’assumpte “Plant Engineer Plataforma 
PRIMA” (ref. 124/2022) i incloent la següent informació:  

- Carta de motivació amb motius de la sol·licitud, experiència rellevant, qualificacions i proposta de 
valor relacionada amb la vacant. Demostreu clarament com es compleixen tots els criteris essencials. 
Sempre que sigui possible, heu de donar exemples de com, quan i on heu utilitzat la vostra 
experiència, coneixements, habilitats i habilitats específiques per coincidir amb les necessàries per a 
aquesta funció en particular. 

- Currículum Vitae amb les dades personals, acadèmiques i professionals. 
- Nota: la resposta de la sol·licitud s’ha d’escriure en castellà o català. 
 

Aquesta posició́ podria ser cofinançada per la Unió Europea mitjançant el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) o altres programes de finançament públic. 
 
Més informació sobre el procés de selecció a:  
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
PERSONAL LABORAL 2022  
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT OF 
LABOR PERSONNEL 2022/ C 
  



 

 
Data: 28 de desembre de 2022 
Ref.:  125/2022 
 
Àrea:   Management and finance area 
Àrea leader:   Jaume Marfà Sánchez   
Grup:   Unitat de Gestió 
Cap de Grup:  Vanessa Vall Baboim 
 
Posició: Project Manager (S1) 
 
Descripció del perfil 
 
IREC-CERCA vol incorporar un Gestor/a de Projectes junior que s’integrarà a l’equip de Project Management 
de la institució. IREC busca un perfil junior amb alguna experiència en la gestió administrativa, financera i 
legal dels projectes europeus finançats per la EU (programa marc H2020, programa marc HE i altres). Es 
valorarà experiència en gestió de qualsevol altra tipologia de projectes (nacionals, privats i altres). Algunes 
de les taques més importants seran: 
 

 Suport als investigadors en la gestió de projectes durant la fase posterior a l'adjudicació. 
 Suport als responsables de projecte. 
 Tasques de suport als alts responsables de projectes i cap de grup per a la implantació interna de 

nous procediments, polítiques internes i aplicacions de programari específics. 
 Elaboració i presentació d'informes financers. 
 Participació en auditories de projectes. 
 Participació i suport en l'elaboració d'auditories del centre. 
 Qualsevol altra tasca vinculada a la gestió administrativa, financera i/o jurídica. 

 
Requeriments  
 
Essencial:  
 

 Grau Universitari en Ciència, Enginyeria, Tecnologia o Economia. 
 Alguna experiència (al voltant d'un any) en gestió administrativa i financera de projectes finançats 

per la UE, informes financers i auditories de projectes de recerca. 
 Coneixement del marc europeu de recerca. 
 Bon nivell d'anglès (tant escrit com parlat). Bon nivell de castellà (tant escrit com parlat). 
 Nivell avançat de les Eines de Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint). 
 Coneixements i experiència en l'ús de SAP com a programa ERP. 
 Experiència acreditada (almenys 1 any) treballant en centres de recerca i/o tecnologia i/o 

universitats públiques. 
 
Es valorarà:  
 

 Participació i gestió en altres tipus de projectes. 
 Experiència donant suport en la implantació d'eines de gestió. 
 Coneixements de català i altres llengües de la UE. 
 Persona motivada, oberta i amb pre-disposició per treballar en equip. Capacitats analítiques i de 

síntesi. Bones habilitats comunicatives. 
 El certificat oficial de discapacitat serà un plus. 

 
 



 

Temari per a l’exàmen: 
 

 Gestió de projectes (fonaments i conceptes). Abast, objectius, vida útil/cicles de vida, recursos, 
qualitat, comunicacions, riscos i altres. 

 Normativa UE en projectes de recerca. Aspectes administratius, financers i legals dels projectes 
finançats per la UE. 

 Programa Marc H2020 i Programa Marc HE. 
 Gestió de projectes col·laboratius de recerca finançats per la UE. 
 Gestió de projectes nacionals (convocatòries espanyoles i catalanes). 
 Ús de recursos i informes financers. 
 Auditories de projectes. 
 Conceptes comptables i financers. 
 Conceptes bàsics sobre contractes de treball en recerca. 
 LCSP – Llei de contractació del sector públic. 
 Eines de software - Excel, Powerpoint, Word. 
 Eines de software ERP - SAP. 

 
L'examen podrà incloure preguntes sobre els temes descrits. El contingut i la complexitat serà adaptat al 
perfil sol·licitat definit. 

 
 
Tribunal:  

Presidency Titular  Vanessa Vall Vaboim 
Vocal 1  Titular  Marta Fonrodona 
Vocal 2  Titular  David Sánchez Pernía 

 

More information about the selection process in: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT 
OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

 
Data: 28 de desembre de 2022 
Ref.: 126/2022 
 
Àrea:   Management and finance area 
Àrea leader:  Jaume Marfà Sánchez   
Grup:   Unitat de Gestió 
Cap de Grup:  Vanessa Vall Baboim 
 
Posició: Project Manager (S2) 
 
 
Descripció del perfil: 
 
IREC-CERCA vol incorporar un Gestor/a de Projectes que s’integrarà a l’equip de Project Management de la 
institució. IREC busca un perfil que conegui la gestió administrativa, financera i legal dels projectes europeus 
finançats per la EU (programa marc H2020, programa marc HE i altres) i que tingui experiència en 
participació i reporting de projectes europeus col·laboratius. L’experiència en coordinació de projectes 
europeus, així com experiència en gestió de projectes de convocatòries nacionals (AEI, CDTI, AGAUR, ACCIÓ 
I altres) serà considerat un valor afegit. Algunes de les tasques principals seran: 
 

 Gestió dels aspectes administratius, financers i legals dels projectes de recerca de la UE. Seguiment 
administratiu i financer dels projectes un cop adjudicats. 

 Suport als investigadors en la gestió de projectes durant la fase posterior a l'adjudicació. 
 Elaboració i presentació d'informes financers. 
 Participació i participació en auditories de projectes. 
 Participació i suport en l'elaboració d'auditories del centre. 
 Qualsevol altra tasca vinculada a la gestió administrativa, financera i/o jurídica. 

 
Requeriments:  
 
Essencial:  
 

 Grau Universitari en Ciència, Enginyeria, Tecnologia o Economia. 
 Almenys 2 anys d'experiència contrastada en gestió administrativa i financera de projectes finançats 

per la UE, informes financers i auditories de projectes de projectes de recerca. 
 Coneixement del marc europeu de recerca. 
 Bon nivell d'anglès (tant escrit com parlat). Bon nivell de castellà (tant escrit com parlat). 
 Nivell avançat de les Eines de Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint). 
 Coneixements i experiència en l'ús de SAP com a programa ERP. 
 Experiència acreditada (almenys 1 any) treballant en centres de recerca i/o tecnologia i/o 

universitats públiques. 
 
Es valorarà:  
 

 Experiència en gestió administrativa i financera de projectes europeus coordinats. Experiència 
contrastada en l'organització de reunions de projectes i participació en reunions de projectes i 
revisions de projectes. 

 Experiència contrastada en la gestió de projectes amb finançament nacional. 
 Coneixement acreditat dels marcs de recerca català i espanyol. 

 
 Coneixements de català i altres llengües de la UE. 



 

 Persona motivada, oberta i amb pre-disposició per treballar en equip. Capacitats analítiques i de 
síntesi. Bones habilitats comunicatives. 

 El certificat oficial de discapacitat serà un plus. 
 
Temari per a l’exàmen: 
 

• Gestió de projectes (fonaments i conceptes). Abast, objectius, vida útil/cicles de vida, recursos, 
qualitat, comunicacions, riscos i altres. 

• Normativa UE en projectes de recerca. Aspectes administratius, financers i legals dels projectes 
finançats per la UE. 

• Programa Marc H2020, Programa Marc HE i qualsevol altre programa europeu (Interreg-MED, etc.). 
• Gestió de projectes col·laboratius de recerca finançats per la UE. 
• Gestió de projectes nacionals (convocatòries espanyoles i catalanes). 
• Ús de recursos i informes financers. 
• Auditories de projectes. 
• Gestió de la IP. Difusió i explotació dels resultats en projectes de recerca. 
• Gestió de dades en recerca. 
• Conceptes comptables i financers. 
• Conceptes bàsics sobre contractes de treball en recerca. 
• LCSP – Llei de contractació del sector públic. 
• Eines de software - Excel, Powerpoint, Word. 
• Eines de software ERP - SAP. 

 
L'examen podrà incloure preguntes sobre temes descrits. El contingut i la complexitat serà adaptat al 
perfil sol·licitat definit. 

 
Tribunal:  

Presidència Titular  Josep M. Herrera 
Vocal 1  Titular  Marta Fonrodona 
Vocal 2  Titular  David Sánchez Pernía 

 

Mes informació del proces de selecció a: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT 
OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

 
Data: 28 de desembre de 2022 
Ref.: 127/2022 
 
Àrea:   Management and finance area 
Àrea leader:  Jaume Marfà Sánchez   
Grup:   Unitat de Gestió 
Cap de Grup:  Vanessa Vall Baboim 
 
Posició: Project Manager (S2) 
 
 
Descripció del perfil 
 
IREC-CERCA vol incorporar un/a Gestor/a de Projectes que s’integrarà a l’equip de Project Management de 
la institució. IREC busca un perfil que conegui la gestió administrativa, financera i legal dels projectes 
europeus finançats per la EU (programa marc H2020, programa marc HE i altres) i que tingui experiència en 
participació i reporting de projectes europeus col·laboratius. L’experiència en coordinació de projectes 
europeus, així com experiència en gestió de projectes de convocatòries nacionals (AEI, CDTI, AGAUR, ACCIÓ 
I altres) serà considerat un valor afegit. Algunes de les tasques principals seran: 
 

 Gestió dels aspectes administratius, financers i legals dels projectes de recerca de la UE. Seguiment 
administratiu i financer dels projectes un cop adjudicats. 

 Suport als investigadors en la gestió de projectes durant la fase posterior a l'adjudicació. 
 Elaboració i presentació d'informes financers. 
 Participació i participació en auditories de projectes. 
 Participació i suport en l'elaboració d'auditories del centre. 
 Qualsevol altra tasca vinculada a la gestió administrativa, financera i/o jurídica. 

 
Requeriments  
 
Essencial:  
 

 Grau Universitari en Ciència, Enginyeria, Tecnologia o Economia. 
 Almenys 2 anys d'experiència contrastada en gestió administrativa i financera de projectes finançats 

per la UE, informes financers i auditories de projectes de projectes de recerca. 
 Coneixement del marc europeu de recerca. 
 Bon nivell d'anglès (tant escrit com parlat). Bon nivell de castellà (tant escrit com parlat). 
 Nivell avançat de les Eines de Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint). 
 Coneixements i experiència en l'ús de SAP com a programa ERP. 
 Experiència acreditada (almenys 1 any) treballant en centres de recerca i/o tecnologia i/o 

universitats públiques. 
 
Es valorarà:  
 

 Experiència en gestió administrativa i financera de projectes europeus coordinats. Experiència 
contrastada en l'organització de reunions de projectes i participació en reunions de projectes i 
revisions de projectes. 

 Experiència contrastada en la gestió de projectes amb finançament nacional. 
 Coneixement acreditat dels marcs de recerca català i espanyol. 

 
 Coneixements de català i altres llengües de la UE. 



 

 Persona motivada, oberta i amb pre-disposició per treballar en equip. Capacitats analítiques i de 
síntesi. Bones habilitats comunicatives. 

 El certificat oficial de discapacitat serà un plus. 
 
Temari per a l’exàmen: 
 

• Gestió de projectes (fonaments i conceptes). Abast, objectius, vida útil/cicles de vida, recursos, 
qualitat, comunicacions, riscos i altres. 

• Normativa UE en projectes de recerca. Aspectes administratius, financers i legals dels projectes 
finançats per la UE. 

• Programa Marc H2020, Programa Marc HE i qualsevol altre programa europeu (Interreg-MED, etc.). 
• Gestió de projectes col·laboratius de recerca finançats per la UE. 
• Gestió de projectes nacionals (convocatòries espanyoles i catalanes). 
• Ús de recursos i informes financers. 
• Auditories de projectes. 
• Gestió de la IP. Difusió i explotació dels resultats en projectes de recerca. 
• Gestió de dades en recerca. 
• Conceptes comptables i financers. 
• Conceptes bàsics sobre contractes de treball en recerca. 
• LCSP – Llei de contractació del sector públic. 
• Eines de software - Excel, Powerpoint, Word. 
• Eines de software ERP - SAP. 

 
L'examen podrà incloure preguntes sobre temes descrits. El contingut i la complexitat serà adaptat al 
perfil sol·licitat definit. 

 
Tribunal:  

Presidency Titular  Josep M. Herrera 
Vocal 1  Titular  Marta Fonrodona 
Vocal 2  Titular  David Sánchez Pernía 

 

Mes informació del proces de selecció a: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT 
OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

 
Data: 28 de desembre de 2022 
Ref.: 128/2022 
 
Àrea:   Management and finance area 
Àrea leader:  Jaume Marfà Sánchez   
Gruo:   Unitat de Gestió 
Cap de Grup: Vanessa Vall Baboim 
 
Posició: Project Manager (S2) 
 
 
Descripció del perfil 
 
IREC-CERCA vol incorporar un/a Gestor/a de Projectes que s’integrarà a l’equip de Project Management de 
la institució. IREC busca un perfil que conegui la gestió administrativa, financera i jurídica en l’ambit de 
projectes de finançament nacional (convocatòries espanyoles i catalanes: totes les convocatòries AEI, CDTi, 
AGAUR, ACCIÓ i altres). 
L'experiència en projectes finançats per la UE (H2020, HE i altres programes) es considerarà un valor afegit. 
Algunes de les tasques principals seran: 
 

 Suport als investigadors en la gestió de projectes durant la fase posterior a l'adjudicació. 
 Elaboració i presentació d'informes financers. 
 Gestió dels aspectes administratius, financers i jurídics dels projectes de recerca. Seguiment 

administratiu i financer dels projectes un cop adjudicats. 
 Participació en auditories de projectes. 
 Participació i suport en l'elaboració d'auditories del centre. 
 Qualsevol altra tasca vinculada a la gestió administrativa, financera i/o jurídica. 

 
Requeriments  
 
Essencial:  
 

 Grau Universitari en Ciència, Enginyeria, Tecnologia o Economia. 
 Almenys 2 anys d'experiència contrastada en gestió administrativa i financera de projectes de 

finançament nacionals, informes financers i auditories de projectes de projectes de recerca. 
 Coneixement del marc de recerca espanyol i català. 
 Bon nivell de castellà (escrit i parlat). Bon nivell d'anglès (tant escrit com parlat). 
 Nivell avançat de les eines de Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint). 
 Coneixements i experiència en l'ús de SAP com a programa ERP. 
 Experiència acreditada (almenys 1 any) treballant en centres de recerca i/o tecnologia i/o 

universitats públiques. 
 
Es valorarà:  
 

 Experiència en gestió administrativa i financera de projectes finançats per la UE. 
 Coneixements de català i altres llengües de la UE. 
 Persona motivada, oberta i amb pre-disposició per treballar en equip. Capacitats analítiques i de 

síntesi. Bones habilitats comunicatives. 
 El certificat oficial de discapacitat serà un plus. 

 
 



 

Temari per a l’exàmen: 
 

 Gestió de projectes (fonaments i conceptes). Abast, objectius, vida útil/cicles de vida, recursos, 
qualitat, comunicacions, riscos i altres. 

 Gestió de projectes nacionals (convocatòries espanyoles i catalanes – Retos Investigación, Retos 
Colaboración, PCI, TED, INNOTEC, etc.), així com TECNIO, DOCFAM i altres 'Ayudes personal 
investigador' (Investigo, Ramón y Cajal, FI, etc.). 

 Normativa UE en projectes de recerca. Aspectes administratius, financers i legals dels projectes 
finançats per la UE. Programa Marc H2020, Programa Marc HE. Gestió de projectes de recerca 
col·laboratius finançats per la UE. Ús de recursos i informes financers. 

 Auditories de projectes. 
 Gestió de dades en projectes de recerca. 
 Conceptes comptables i financers. 
 Conceptes bàsics sobre contractes de treball en l’ambit de la recerca. 
 LCSP – Llei de contractació del sector públic. 
 Eines de software - Excel, Powerpoint, Word. 
 Eines de software ERP - SAP. 

 

L'examen podrà incloure preguntes sobre els temes descrits. El contingut i la complexitat serà adaptat al 
perfil sol·licitat definit. 

Tribunal:  

Presidency Titular  Inés Francisco 
Vocal 1  Titular  Marta Fonrodona 
Vocal 2  Titular  David Sánchez Pernía 

 

Mes informació del procés selecció a: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT 
OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

 
Data: 28 de desembre de 2022 
Ref.: 129/2022 
 
Àrea:   Management and finance area 
Àrea leader:  Jaume Marfà Sánchez   
Gruo:   Unitat de Gestió 
Cap de Grup: Vanessa Vall Baboim 
 
Posició: Project Manager (S2) 
 
 
Descripció del perfil 
 
IREC-CERCA vol incorporar un/a Gestor/a de Projectes que s’integrarà a l’equip de Project Management de 
la institució. IREC busca un perfil que conegui la gestió administrativa, financera i jurídica en l’ambit de 
projectes de finançament nacional (convocatòries espanyoles i catalanes: totes les convocatòries AEI, CDTi, 
AGAUR, ACCIÓ i altres). 
L'experiència en projectes finançats per la UE (H2020, HE i altres programes) es considerarà un valor afegit. 
Algunes de les tasques principals seran: 
 

 Suport als investigadors en la gestió de projectes durant la fase posterior a l'adjudicació. 
 Elaboració i presentació d'informes financers. 
 Gestió dels aspectes administratius, financers i jurídics dels projectes de recerca. Seguiment 

administratiu i financer dels projectes un cop adjudicats. 
 Participació en auditories de projectes. 
 Participació i suport en l'elaboració d'auditories del centre. 
 Qualsevol altra tasca vinculada a la gestió administrativa, financera i/o jurídica. 

 
Requeriments  
 
Essencial:  
 

 Grau Universitari en Ciència, Enginyeria, Tecnologia o Economia. 
 Almenys 2 anys d'experiència contrastada en gestió administrativa i financera de projectes de 

finançament nacionals, informes financers i auditories de projectes de projectes de recerca. 
 Coneixement del marc de recerca espanyol i català. 
 Bon nivell de castellà (escrit i parlat). Bon nivell d'anglès (tant escrit com parlat). 
 Nivell avançat de les eines de Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint). 
 Coneixements i experiència en l'ús de SAP com a programa ERP. 
 Experiència acreditada (almenys 1 any) treballant en centres de recerca i/o tecnologia i/o 

universitats públiques. 
 
Es valorarà:  
 

 Experiència en gestió administrativa i financera de projectes finançats per la UE. 
 Coneixements de català i altres llengües de la UE. 
 Persona motivada, oberta i amb pre-disposició per treballar en equip. Capacitats analítiques i de 

síntesi. Bones habilitats comunicatives. 
 El certificat oficial de discapacitat serà un plus. 

 
 



 

Temari per a l’exàmen: 
 

 Gestió de projectes (fonaments i conceptes). Abast, objectius, vida útil/cicles de vida, recursos, 
qualitat, comunicacions, riscos i altres. 

 Gestió de projectes nacionals (convocatòries espanyoles i catalanes – Retos Investigación, Retos 
Colaboración, PCI, TED, INNOTEC, etc.), així com TECNIO, DOCFAM i altres 'Ayudes personal 
investigador' (Investigo, Ramón y Cajal, FI, etc.). 

 Normativa UE en projectes de recerca. Aspectes administratius, financers i legals dels projectes 
finançats per la UE. Programa Marc H2020, Programa Marc HE. Gestió de projectes de recerca 
col·laboratius finançats per la UE. Ús de recursos i informes financers. 

 Auditories de projectes. 
 Gestió de dades en projectes de recerca. 
 Conceptes comptables i financers. 
 Conceptes bàsics sobre contractes de treball en l’ambit de la recerca. 
 LCSP – Llei de contractació del sector públic. 
 Eines de software - Excel, Powerpoint, Word. 
 Eines de software ERP - SAP. 

 

L'examen podrà incloure preguntes sobre els temes descrits. El contingut i la complexitat serà adaptat al 
perfil sol·licitat definit. 

Tribunal:  

Presidency Titular  Inés Francisco 
Vocal 1  Titular  Marta Fonrodona 
Vocal 2  Titular  David Sánchez Pernía 

 

Mes informació del procés selecció a: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT 
OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

Data: 28 de desembre de 2022 
Ref.: 130/2022  
 
Àrea:   Management and finance area 
Àrea leader:   Jaume Marfà Sánchez   
Grup:   Unitat de Gestió 
Cap de Grup:  Vanessa Vall Baboim 
 
Posició: Project Manager (S3) 
 
Descripció del perfil 
 
IREC-CERCA vol incorporar un/a Gestor de Projectes senior que s’integrarà a l’equip de Project Management 
de la institució.  IREC busca un perfil amb experiència en la gestió administrativa, financera i legal dels 
projectes europeus finançats per la EU (programa marc H2020, programa marc HE i altres) i amb provada 
experiència en la coordinació de projectes europeus col·laboratius. Es valorarà experiència i participació en 
la gestió de qualsevol altre tipus de projectes (convocatòries nacionals, projectes privats i altres). Algunes 
de les tasques principals seran:   
 

 Suport a la coordinació de projectes de recerca col·laboratius de finançament europeu. Seguiment 
integral dels projectes. 

 Gestió dels aspectes administratius, financers i legals dels projectes de recerca de la UE. 
 Seguiment administratiu i financer dels projectes un cop adjudicats. 
 Suport als investigadors en la gestió de projectes durant la fase posterior a l'adjudicació. 
 Elaboració i presentació d'informes financers. 
 Preparació i participació en auditories de projectes. 
 Participació i suport en l'elaboració d'auditories del centre. 
 Qualsevol altra tasca vinculada a la gestió administrativa, financera i/o jurídica. 

 
 
Requeriments  
 
Essencial:  
 

 Grau Universitari en Ciència, Enginyeria, Tecnologia o Economia. 
 Almenys 2 anys d'experiència contrastada en gestió administrativa i financera de projectes finançats 

per la UE, informes financers i auditories de projectes de recerca. 
 Almenys 2 anys d'experiència acreditada en gestió administrativa i financera de projectes europeus 

coordinats. Experiència contrastada en l'organització de reunions de projectes i participació en 
reunions de projectes i revisions de projectes. 

 Coneixement del marc europeu de recerca. 
 Bon nivell d'anglès (tant escrit com parlat). Bon nivell de castellà (tant escrit com parlat). 
 Nivell avançat de les Eines de Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint). 
 Coneixements i experiència en l'ús de SAP com a programa ERP. 
 Experiència acreditada (almenys 2 anys) treballant en centres de recerca i/o tecnologia i/o 

universitats públiques. 
 
 
Es valorarà:  
 

 Experiència contrastada en la gestió de projectes amb finançament nacional. 
 Coneixement acreditat dels marcs de recerca català i espanyol. 



 

 
 Coneixements de català i altres llengües de la UE. 
 Persona motivada, oberta i amb pre-disposició per treballar en equip. Capacitats analítiques i de 

síntesi. Bones habilitats comunicatives. 
 El certificat de discapacitat serà un plus. 

 
Temari per a l’exàmen: 
 

 Gestió de projectes (fonaments i conceptes). Abast, objectius, vida útil/cicles de vida, recursos, 
qualitat, comunicacions, riscos i altres. 

 Normativa UE en projectes de recerca. Aspectes administratius, financers i legals dels projectes 
finançats per la UE. 

 Programa Marc H2020, Programa Marc HE i qualsevol altre programa europeu (Interreg-MED, etc.). 
 Coordinació de projectes col·laboratius de recerca finançats per la UE. 
 Gestió de projectes col·laboratius de recerca finançats per la UE. 
 Gestió de projectes nacionals (convocatòries espanyoles i catalanes). 
 Ús de recursos i informes financers. 
 Auditories de projectes. 
 Gestió de la IP. Difusió i explotació dels resultats en projectes de recerca. 
 Gestió de dades en recerca. 
 Conceptes comptables i financers. 
 Conceptes bàsics sobre contractes de treball en recerca. 
 LCSP – Llei de contractació del sector públic. 
 Eines de software - Excel, Powerpoint, Word. 
 Eines de software ERP - SAP. 

 

L'examen podrà incloure preguntes sobre temes descrits. El contingut i la complexitat serà adaptat al 
perfil sol·licitat definit. 

 

 

Tribunal:  

President Titular  Josep M. Herrera 
Vocal 1  Titular  Marta Fonrodona 
Vocal 2  Titular  David Sánchez Pernía 

 

Mes informació del procés de selecció a: 

 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT 
OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

 
Publish Date: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 131/2022 
 
Area: Econòmica 
Area leader:  Jaume Marfà   
Group: Corporate Development and Technology Transfer 
Head of Group: Marta Fonrodona 
 
Position: S-3.2.A Scientific Communications Officer 
 
 
Descripció 
 
La persona seleccionada serà responsable de la comunicació i disseminació dels resultats de la recerca de 
l’IREC dins l’àrea de  Desenvolupament Corporatiu i Transferència de Tecnologia (KTT). En particular, les 
tasques inclouran activitats de comunicació de resultats de recerca, comunicació i disseminació dels 
resultats dels projectes de recerca, garantint el compliment de les obligacions de publicitat pertinents, així 
com la promoció d’activitats i projectes de divulgació científica. 
 
La persona seleccionada ha de tenir experiència demostrada en comunicació científica, xarxes socials, 
organització i gestió d’activitats de disseminació, promoció i execució d’iniciatives que apropin els resultats 
de la recerca a la ciutadania, i ha de tenir un coneixement profund del sector de l’energia i les tecnologies 
que s’hi desenvolupen. Ha de ser una persona amb capacitat de treball en equip, flexible, amb iniciativa i 
àmplia capacitat per a resoldre problemes així com amb provada capacitat de comunicació i negociació.  
 
 
Requisits 
 
Essencial:  
 

 Títol  universitari en Ciències, Enginyeria o similar 
 Màster en comunicació científica o similar 
 Experiència demostrada en comunicació científica en centres de recerca 
 Experiència demostrada en organització d’activitats i projectes de divulgació científica. 
 Coneixements i/o experiència en energies renovables, smart grids, eficiència energètica i el sector 

de l’energia. 
 Nivell alt en l’ús d’eines MS Office i eines d’edició i disseny (CANVA, etc.)  
 Nivell professional d’anglès, català i castellà.  

 
 
Preferentment:  
 

 Doctorat en l’àmbit de l’energia (energies renovables, eficiència energètica, etc.) 
 Experiència demostrada en gestió de xarxes socials i pàgines web. 
 Experiència demostrada en guió i edició de vídeos, preferiblement en temàtica energia/recerca. 
 Experiència demostrada coordinació d’activitats de disseminació. És valorarà experiència en 

coordinació amb institucions públiques. 
 
 
Habilitats i competències personals: 
 

 Autonomia, planificació i organització 



 

 Capacitat de comunicació i negociació 
 Presa de decisions i responsabilitat 
 Orientació a objectius i al detall 
 Capacitat de gestió i treball en equip 
 Proactivitat i flexibilitat 

 
 
Temari: 
 
Comunicació científica. Ciència, societat i participació ciutadana. Eines de comunicació i narratives. 
 
Comunicació corporativa. Estratègia de comunicació. Gestió de xarxes socials. Elaboració de continguts 
digitals multimèdia. Gestió de pàgines web. Elaboració de notícies i notes de premsa. 
 
Foment de la cultura científica, tecnològica i la innovació. Convocatòries i oportunitats. Preparació de 
propostes. Gestió i execució de projectes. Iniciatives i col·laboracions público-privades. 
 
Comunicació de resultats de la recerca. Obligacions de comunicació i difusió de resultats. Particularitats dels 
projectes de recerca europeus, nacionals i catalans. 
 
 
Proposed Jury:  

Presidency Titular  Marta Fonrodona 
Vocal 1  Titular  José Luis Domínguez 
Vocal 2  Titular  Manel Sanmartí 

 

More information about the selection process in:  
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT OF 
LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 
 

Publish Date: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 132/2022 
 
Area: Econòmica 
Area leader:  Jaume Marfà   
Group: Corporate Development and Technology Transfer 
Head of Group: Marta Fonrodona 
 
Position: S-3.3.A Business Developer 

 
Descripció 

La persona seleccionada serà responsable de promoció de projectes d’R+D+i i desenvolupament de 
negoci dins l’àrea de Desenvolupament Corporatiu i Transferència de Tecnologia (KTT). En particular, 
les tasques inclouran promoció de projectes d’R+D+i, tant nacionals com internacionals, promoció i 
negociació de col·laboracions i contractes amb la indústria i participació en associacions i plataformes 
sectorials. 
 
La persona seleccionada ha de tenir àmplia experiència en programes de finançament competitiu, 
promoció i preparació de propostes competitives. També ha de tenir experiència en negociació i 
contractes amb la indústria, així com coneixement del sector industrial en l’àmbit de l’energia. Es 
valorarà positivament tenir experiència en participació en clústers i plataformes sectorials. Ha de ser 
una persona amb capacitat de treball en equip, flexible, amb iniciativa i àmplia capacitat per a resoldre 
problemes així com amb provada capacitat de comunicació i negociació.  
 
 
Requisits 
 
Essencial:  
 

 Títol  universitari en Ciències, Enginyeria o similar 

 MBA en administració i direcció d’empreses, gestió o similar. 

 Experiència demostrada en preparació i gestió de projectes competitius (H2020, HE, AEI, CDTI, 
ACCIO...) 

 Experiència demostrada en negociació de col·laboracions i contractes amb empreses. 

 Nivell professional d’anglès, català i castellà.  

 Nivell alt en l’ús d’eines MS Office i sistemes ERP (SAP) 

 Cursos de formació o perfeccionament directament relacionats amb les funcions del lloc de 
treball. 

 
 
Preferentment:  
 

 Coneixements i/o experiència en energies renovables, smart grids, eficiència energètica i el 
sector de l’energia. 

 Experiència en BBDD i/o eines CRM. 

 Experiència en màrqueting, vendes, administració d’empreses o emprenedoria. 

 Participació en clústers o plataformes sectorials del sector de l’energia. 
 



 
 
Habilitats i competències personals: 
 

 Autonomia, planificació i organització 

 Capacitat de comunicació i negociació 

 Presa de decisions i responsabilitat 

 Orientació a objectius i al detall 

 Capacitat de gestió i treball en equip 

 Proactivitat i flexibilitat 
 
 
Temari: 
 
Convocatòries de finançament de projectes d’R+D+I, àmbits nacional i europeu. Preparació de 
propostes. Formació de consorcis. Coordinació de propostes. Preparació de pressupostos. 
 
El programa Horizon Europe. Preparació de propostes HE. Funding and tenders platform. Elaboració 
de pressupostos. 
 
Programes nacionals d’R+D+i: programes de l’Agencia Estatal de Investigación, el CDTI, ACCIÓ o 
AGAUR. Principals convocatòries. Particularitats dels programes i com afecten els centres de recerca.  
 
Tècniques de negociació. Comunicació en públic. Habilitats de lideratge. Anàlisi de mercat. Processos 
comercials. Venda de tecnologia/serveis. Particularitats d’un centre de recerca. Propietat intel·lectual 
i industrial.  
 
Clústers, plataformes i associacions sectorials. Principals actors a nivells català, nacional i europeu en 
el sector de l’energia. 
 
 
 
Proposed Jury:  

Presidency Titular  Marta Fonrodona 

Vocal 1  Titular  José Luis Domínguez 

Vocal 2  Titular  Manel Sanmartí 

 

More information about the selection process in:  
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE 
RECRUITMENT OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS 
DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Publish Date: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 133/2022 
 
Area: Econòmica 
Area leader:  Jaume Marfà   
Group: Corporate Development and Technology Transfer 
Head of Group: Marta Fonrodona 
 
Position: S-3.2.B Technology Transfer Officer 

 
Descripció 
 
La persona seleccionada serà responsable d’activitats de transferència de tecnologia, valorització i 
protecció de la propietat intel·lectual i industrial dins l’àrea de Desenvolupament Corporatiu i 
Transferència de Tecnologia (KTT). En particular, les tasques inclouran programes de transferència de 
tecnologia, scouting de tecnologies i resultats explotables, estratègies de protecció i explotació, així 
com el seguiment del portfoli d’IP. Les tasques també inclouen suport en la preparació i execució de 
projectes de transferència de tecnologia. 
 
La persona seleccionada ha de tenir experiència en transferència de tecnologia, preparació i gestió de 
projectes i ha de tenir un coneixement profund de sector de l’energia i de tecnologies emergents en 
el sector de l’energia, així com d’estratègies de valorització i programes de finançament públics. Ha de 
ser una persona amb capacitat de treball en equip, flexible, amb iniciativa i àmplia capacitat per a 
resoldre problemes així com amb provada capacitat de comunicació i negociació.  
 
 
Requisits:  
 
Essencial:  
 

 Títol  universitari en Ciències, Enginyeria o similar 

 Doctorat en l’àmbit de l’energia (energies renovables, eficiència energètica, etc.) 

 Experiència demostrada en transferència de tecnologia. 

 Experiència demostrada i amplis coneixements en propietat intel·lectual i industrial i eines per 
a la seva avaluació i gestió. 

 Experiència demostrada en promoció i gestió de projectes de transferència de tecnologia i 
valorització. 

 Experiència professional a la indústria i centres de recerca. 

 Nivell professional d’anglès, català i castellà. Es valoraran coneixements d’altres llengües. 

 Cursos de formació o perfeccionament directament relacionats amb les funcions del lloc de 
treball. 

 
 
Preferentment:  
 

 Coneixements i/o experiència en energies renovables, smart grids, eficiència energètica i el 
sector de l’energia. 



 
 Experiència en activitats d’estratègia, màrqueting, negociacions i acords amb clients i 

col·laboradors, relacions amb clients. 

 Experiència demostrada en la definició de programes de transferència de tecnologia, 
màrqueting, i negociació amb partners/clients 

 Experiència demostrada en iniciatives transversals de transferència de tecnologia 
(ecosistemes, xarxes, etc.), preferiblement en la seva gestió i coordinació. 

 
 
Habilitats i competències personals: 
 

 Autonomia, planificació i organització 

 Capacitat de comunicació i negociació 

 Presa de decisions i responsabilitat 

 Orientació a objectius i al detall 

 Capacitat de gestió i treball en equip 

 Proactivitat i flexibilitat 
 
 
Topics included in the exam: 
 
Llei 14/2011 de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. 
 
Transferència de tecnologia. Valoració d’actius intangibles.. Contractes i llicències. 
 
Propietat intel·lectual i industrial. Protecció de la IP. Comercialització de la IP. Contractes i llicències. 
La IP i el software. 
 
Convocatòries de finançament de projectes de transferència de tecnologia, àmbits nacional i 
europeu. Preparació de propostes. Gestió de projectes. Acords de confidencialitat i de 
col·laboració/consorci. 
 
 
Proposed Jury:  

Presidency Titular  Marta Fonrodona 

Vocal 1  Titular  Cristina Corchero 

Vocal 2  Titular  Manel Sanmartí 

 

More information about the selection process in:  
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE 
RECRUITMENT OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS 
DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

 
 
 
 
 



 
Publish Date: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 134/2022 
 
Area: Econòmica 
Area leader:  Jaume Marfà   
Group: Corporate Development and Technology Transfer 
Head of Group: Marta Fonrodona 
 
Position: S-4.2 Responsable de Transferència de Tecnologia 

 
 
Descripció 
 
La persona seleccionada liderarà i coordinarà les activitats de transferència de tecnologia, valorització 
i business intelligence dins l’àrea de Desenvolupament Corporatiu i Transferència de Tecnologia (KTT), 
així com supervisarà les activitats de promoció. En particular, les tasques inclouran: 
 

 Transferència de tecnologia, valorització i explotació: coordinació de les activitats de 
transferència de tecnologia, scouting de tecnologies i disseny d’estratègies de valorització, 
gestió i negociació d’acords i contractes de transferència de tecnologia. 

 Gestió del portfoli d’IP d’IREC. 

 Business Intelligence: KPIs institucionals, reporting d’indicadors, DDBBs, open data, etc. 

 Coordinació de les activitats de promoció, seguiment de programes competitius i relacions 
amb les empreses. Preparació i suport a projectes de valorització i transferència tecnològica. 
Lideratge de projectes transversals. 

 Representació d’IREC a plataformes, clústers i associacions. 
 
La persona seleccionada ha d’estar àmpliament qualificat en activitats de transferència de tecnologia, 
preparació i gestió de projectes, business intelligence i ha de tenir un coneixement profund de sector 
de l’energia i de tecnologies emergents en el sector de l’energia, així com d’estratègies de valorització 
i programes de finançament públics. Ha de ser una persona amb capacitat de treball en equip, flexible, 
amb iniciativa i àmplia capacitat per a resoldre problemes així com amb provada capacitat de 
comunicació i negociació.  
 
 
Requisits 
 
Essencial:  
 

 Títol  universitari en Ciències, Enginyeria o similar 

 Doctorat en l’àmbit de l’energia (energies renovables, eficiència energètica, etc.) 

 Experiència demostrada (mínim 3 anys) en transferència de tecnologia. 

 Experiència en business intelligence i KPIs institucionals. 

 Experiència demostrada i amplis coneixements en propietat intel·lectual i industrial i eines per 
a la seva avaluació i gestió. 

 Experiència en promoció de projectes competitius, a nivells nacional i internacional. 
Experiència demostrada en promoció de projectes de transferència de tecnologia i 
valorització. 

 Experiència demostrada en col·laboracions i acords recerca-indústria, amb focus especial en 
activitats i programes de transferència de tecnologia. 



 
 Experiència professional a la indústria (mínim 5 anys) i centres de recerca (mínim 5 anys). 

 Experiència en participació a clústers, plataformes o associacions sectorials. 

 Nivell professional d’anglès, català i castellà. Es valoraran coneixements d’altres llengües. 

 Cursos de formació o perfeccionament directament relacionats amb les funcions del lloc de 
treball. 

 Experiència en gestió de persones i pressupostos. 
 
 
 
Preferentment: 
 

 Coneixements i/o experiència en energies renovables, smart grids, eficiència energètica i el 
sector de l’energia. 

 Experiència en activitats d’estratègia, màrqueting, negociacions i acords amb clients i 
col·laboradors, relacions amb clients. 

 Participació en juntes directives de clústers, plataformes o associacions sectorials. 

 Coneixements de ciència oberta, accés obert, FAIR 

 Experiència demostrada en gestió de projectes de recerca, en particular de projectes 
europeus. 

 Experiència com a IP de projectes. 

 Certificació de Project Management (PMI o equivalent) 

 Nivell alt en l’ús d’eines MS Office i sistemes ERP (SAP)  
 
 
Habilitats i competències personals: 
 

 Autonomia, planificació i organització 

 Capacitat de comunicació i negociació 

 Presa de decisions i responsabilitat 

 Orientació a objectius i al detall 

 Capacitat de gestió i treball en equip 

 Proactivitat i flexibilitat 
 
 
Temari: 
 
Llei 14/2011 de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. 
 
Transferència de tecnologia. Valoració d’actius intangibles. Creació de spin-offs. Contractes i 
llicències. 
 
Propietat intel·lectual i industrial. Protecció de la IP. Comercialització de la IP. Contractes i llicències. 
La IP i el software. 
 
Convocatòries de finançament de projectes d’R+D+I o transferència de tecnologia, àmbits nacional i 
europeu. Preparació de propostes. Gestió de projectes. Acords de confidencialitat i de 
col·laboració/consorci. 
 
Gestió de dades de recerca. Ciència oberta i dades obertes. Principis FAIR. Repositoris. Sistema UNEIX 
i Portal de la Recerca de Catalunya. 



 
 
 
Proposed Jury:  

Presidency Titular  Jaume Marfà 

Vocal 1  Titular  Cristina Corchero 

Vocal 2  Titular  Manel Sanmartí 

 

More information about the selection process in:  
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE 
RECRUITMENT OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS 
DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 135/2022 
 
Àrea:   Eficiència Energètica en Sistemes, Edicifis i Comunitats   
Grup:   Energy Systems Analytics 
Cap de Grup:  Cristina Corchero García 
 
Posició: R1 - Energy Systems Analytics Project Engineer 

 
Descripció del lloc de treball: 
 
El grup de recerca Energy Systems Analytics anuncia una posició com a Junior Researcher (R1). El/la 
candidat/ta treballarà en projectes de recerca en el marc de l'analítica de sistemes energètics. El/la 
candidat/a treballarà en els camps de la integració vehicle-xarxa, la gestió òptima de l'energia, la gestió 
de la demanda-resposta, els edificis flexibles, l'eficiència energètica i les xarxes intel·ligents. 
Aquest/aquesta professional ha de ser altament qualificat/da en eines d'anàlisi i gestió energètica. 
Seria valuosa la capacitat de treballar en equip, flexible, innovadora, amb iniciativa i capacitat de 
resolució de problemes. Un alt nivell d'habilitats analítiques i de síntesi seria beneficiós. 
 
Requirements:  
 
Essencial:  

- Màster en enginyeria de l'energia, enginyeria industrial, enginyeria elèctrica, o equivalent amb 
coneixements i experiència en analítica energètica.  

O 
- Màster en Estadística i Investigació Operativa, Matemàtica Aplicada, Enginyeria Matemàtica 

o similar amb coneixements sobre el sector energètic. 
 
o 2nd life batteries 
o Data science  
o Optimization and modelling 
 
Es valorarà:  
 
- Coneixements o habilitats provades: 
o Sector energètic i sistemes 
o             2ª vida baterías  
o Fonts d'energia renovables 
o Vehicle elèctric 
o Analytics 
 
Temes inclosos en l'examen: 

- Mercats Energètics 
- Ciència de dades  
- Optimització i modelització 

 
Mèrits avaluables: 

- Anys d'experiència en un institut públic de recerca similar a l'IREC 



 
 

- MSc necessari 
- Participació en projectes competitius  
- Experiència en energy analytics 

 
Jurat proposat:  

Presidència Titular  Cristina Corchero 

Vocal 1  Titular  Jose Luis Dominguez 

Vocal 2  Titular  Lluc Canals (UPC) 

Més informació sobre el procés de selecció a: 

CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE 
RECRUITMENT OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS 
DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

 
 
 



 
 
 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 136/2022 
 
Area :   Energy Efficiency in Systems, Buildings and Communities   
Group:   Energy Systems Analytics 

Head Group:  Cristina Corchero García 
 
Posició: R2 - Enginyer Superior de Sistemes de Gestió Energètica  

 
Descripció del lloc de treball: 
 
Energy Systems Analytics Group anuncia una posició com a Enginyer/a Sènior de Sistemes de Gestió 

Energètica (EMS). Les tasques a realitzar estaran enfocades principalment a la gestió de projectes, 

desenvolupament tecnològic i implementació de sistemes de gestió energètica a nivell de laboratori i 

camp de demostració, coordinació de l'equip d'enginyers de projecte i reporting al líder de l'equip. 

Aquestes activitats requereixen coneixements de disseny i implantació de sistemes de gestió 

energètica, automatització, controls i sistemes de comunicació. El coneixement de les renovables, 

l'emmagatzematge d'energia, la mobilitat elèctrica i la integració a la xarxa serà un avantatge. 

Aquest/a professional ha d'estar altament qualificat en aplicacions industrials i projectes de recerca 

amb un enfocament específic en sistemes de gestió energètica i, en particular, en el desplegament 

experimental de sistemes EMS. Capacitat de treball en equip, flexible, innovador/a, amb capacitat 

d'iniciativa i resolució de problemes. Alt nivell d'habilitats analítiques i de síntesi. El/la professional 

també ha de tenir experiència en gestió de projectes i coordinació d'equips tècnics.  

Requirements:  
 
Imprescindible:  
 
Màster en control i automatització, enginyeria elèctrica o similar. Coneixement i experiència en 

disseny i implantació de sistemes de gestió energètica, sistemes d'automatització, comunicacions i 

sistemes SCADA. Experiència en disseny i operació de components i sistemes de microxarxes i xarxes 

intel·ligents per a les seves aplicacions amb energies renovables, sistemes d'emmagatzematge 

d'energia, mobilitat elèctrica i integració de xarxes. Experiència en gestió de projectes industrials i 

competitius i coordinació d'equips tècnics.  

Es valorarà:  
 
Experiència en plataformes i sistemes SCADA industrials. Experiència en el sector energètic: energia 

eòlica, fonts d'energia renovables i, en particular, en control i disseny de sistemes elèctrics dins 

d'aquests camps d'activitat. Es desitja experiència en projectes col·laboratius internacionals de recerca 

i l'execució de projectes de tercers.  

L'experiència contrastada en la indústria serà un avantatge.  

 
 
 
 



 
 

Temes inclosos en l'examen: 
- Microxarxes 
- Sistemes de Gestió Energètica 
- Optimització i modelització 

 

Mèrits avaluables: 
- Anys d'experiència en un institut públic de recerca similar a l'IREC 
- MSc necessari 
- Participació en projectes competitius  
- Experiència en programació EMS 

 
Jurat proposat:  

Presidència Titular  Cristina Corchero 

Vocal 1  Titular  Jose Luis Dominguez 

Vocal 2  Titular  Lluc Canals (UPC) 

Més informació sobre el procés de selecció a: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE 
RECRUITMENT OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS 
DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

 
 



 
 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 137/2022 
 
Àrea:   Eficiència Energètica en Sistemes, Edicifis i Comunitats   
Grup:   Energy Systems Analytics 
Cap de Grup:  Cristina Corchero García 
 
Position: R2 - Energy Management Systems Senior Engineer  

 

Descripció del lloc de treball: 
 
Energy Systems Analytics Group anuncia una posició com a Enginyer/a sènior de Sistemes de Gestió 

Energètica (EMS). Les tasques a realitzar estaran enfocades principalment a la gestió de projectes, 

desenvolupament tecnològic i implementació de sistemes de gestió energètica a nivell de laboratori i 

camp de demostració, coordinació de l'equip d'enginyers de projecte i reporting al líder de l'equip. 

Aquestes activitats requereixen coneixements de disseny i implantació de sistemes de gestió 

energètica, automatització, controls i sistemes de comunicació. El coneixement de les renovables, 

l'emmagatzematge d'energia, la mobilitat elèctrica i la integració a la xarxa és avantatjós. 

El/la professional ha d'estar altament qualificat en aplicacions industrials i projectes de recerca amb 

un enfocament específic en sistemes de gestió energètica i, en particular, en el desplegament 

experimental de sistemes EMS. Capacitat de treball en equip, flexible, innovador/a, amb capacitat 

d'iniciativa i resolució de problemes. Alt nivell d'habilitats analítiques i de síntesi. El/la professional 

també ha de tenir experiència en gestió de projectes i coordinació d'equips tècnics.  

Requirements:  
 
Essencial:  
 
Màster en control i automatització, enginyeria elèctrica o similar. Coneixement i experiència en 

disseny i implantació de sistemes de gestió energètica, sistemes d'automatització, comunicacions i 

sistemes SCADA. Experiència en disseny i operació de components i sistemes de microxarxes i xarxes 

intel·ligents per a les seves aplicacions amb energies renovables, sistemes d'emmagatzematge 

d'energia, mobilitat elèctrica i integració de xarxes. Experiència en gestió de projectes industrials i 

competitius i coordinació d'equips tècnics.  

Es valorarà:  
 
Experiència en plataformes i sistemes SCADA industrials. Experiència en el sector energètic: energia 

eòlica, fonts d'energia renovables i, en particular, en control i disseny de sistemes elèctrics dins 

d'aquests camps d'activitat. Es desitja experiència en projectes col·laboratius internacionals de recerca 

i l'execució de projectes de tercers.  

L'experiència contrastada en la indústria serà un avantatge.  

Temes inclosos en l'examen: 
- Microxarxes 
- Sistemes de Gestió Energètica 
- Optimització i modelització 
-  



 
 

Mèrits avaluables: 

- Anys d'experiència en un institut públic de recerca similar a l'IREC 

- MSc necessari 
- Participació en projectes competitius  
- Experiència en programació EMS 

 
Jurat proposat:  

Presidència Titular  Cristina Corchero 

Vocal 1  Titular  Jose Luis Dominguez 

Vocal 2  Titular  Lluc Canals (UPC) 

Més informació sobre el procés de selecció a: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE 
RECRUITMENT OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS 
DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

 
 



 
 
 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 138/2022 
 
Àrea:   Eficiència Energètica en Sistemes, Edicifis i Comunitats   
Grup:   Energy Systems Analytics 

Cap de Grup:  Cristina Corchero García 
 

Posició: R2 – Enginyer Senior en Energy Systems Integration 

 
Descripció del lloc de treball: 
 
Energy Systems Analytics Group anuncia una posició com Post-Doc on Energy Systems Integration 

tenint una forta perspectiva i compromís en l'economia circular. El/la candidat/a treballarà en 

projectes de recerca tècnica en els camps de la gestió òptima de l'energia, l'eficiència energètica, les 

xarxes intel·ligents i els vehicles sostenibles.  

El/la professional ha de ser altament qualificat en projectes de recerca que incloguin simulació 

experimental i validació. Capacitat de treball en equip, flexible, innovador, amb capacitat d'iniciativa i 

resolució de problemes. Alt nivell d'habilitats analítiques i de síntesi. 

S'espera que el/la professional lideri projectes de recerca (competitius i industrials) en el camp de la 

integració de sistemes energètics amb especial atenció als sistemes d'emmagatzematge i generació 

renovable. Publicatió d'articles d'alt nivell requerits. 

 
Requirements  
 
Essencial:  

- Doctorat en sistemes energètics, enginyeria elèctrica, enginyeria industrial o similar.  
  
Es requereixen habilitats per al següent: 

- Experiència en integració de sistemes energètics, concretament sistemes 
d'emmagatzematge, energies renovables i resposta a la demanda. 

1. Experiència en projectes col·laboratius internacionals de recerca i execució de projectes de 
tercers. 

- Publicacions en JCR Journal  
 
Es valorarà:  
- Coneixements provats per al següent: 
o Sector i sistemes d'energia 
o Mercats d'energia 
o Fonts d'energia renovables 
o Vehicle elèctric 
o Analítics 
 
Temes inclosos en l'examen: 

- Integració de Sistemes Energètics 
- Ciència de dades  

 



 
 

- Optimització i modelització 
 
Mèrits avaluables: 

- Anys d'experiència en un institut públic de recerca similar a l'IREC 
- Doctorat requerit 
- Participació en projectes competitius  
- Experiència en analítica energètica 

 
Jurat proposat:  

Presidència Titular  Cristina Corchero 

Vocal 1  Titular  Jose Luis Dominguez 

Vocal 2  Titular  Lluc Canals (UPC) 

Més informació sobre el procés de selecció a: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE 
RECRUITMENT OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS 
DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

 
 



 
 
 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 138/2022 
 
Àrea:   Eficiència Energètica en Sistemes, Edicifis i Comunitats   
Grup:   Energy Systems Analytics 

Cap de Grup:  Cristina Corchero García 
 

Posició: R2 – Enginyer Senior en Energy Systems Integration 

 
Descripció del lloc de treball: 
 
Energy Systems Analytics Group anuncia una posició com Post-Doc on Energy Systems Integration 

tenint una forta perspectiva i compromís en l'economia circular. El/la candidat/a treballarà en 

projectes de recerca tècnica en els camps de la gestió òptima de l'energia, l'eficiència energètica, les 

xarxes intel·ligents i els vehicles sostenibles.  

El/la professional ha de ser altament qualificat en projectes de recerca que incloguin simulació 

experimental i validació. Capacitat de treball en equip, flexible, innovador, amb capacitat d'iniciativa i 

resolució de problemes. Alt nivell d'habilitats analítiques i de síntesi. 

S'espera que el/la professional lideri projectes de recerca (competitius i industrials) en el camp de la 

integració de sistemes energètics amb especial atenció als sistemes d'emmagatzematge i generació 

renovable. Publicatió d'articles d'alt nivell requerits. 

 
Requirements  
 
Essencial:  

- Doctorat en sistemes energètics, enginyeria elèctrica, enginyeria industrial o similar.  
  
Es requereixen habilitats per al següent: 

- Experiència en integració de sistemes energètics, concretament sistemes 
d'emmagatzematge, energies renovables i resposta a la demanda. 

1. Experiència en projectes col·laboratius internacionals de recerca i execució de projectes de 
tercers. 

- Publicacions en JCR Journal  
 
Es valorarà:  
- Coneixements provats per al següent: 
o Sector i sistemes d'energia 
o Mercats d'energia 
o Fonts d'energia renovables 
o Vehicle elèctric 
o Analítics 
 
Temes inclosos en l'examen: 

- Integració de Sistemes Energètics 
- Ciència de dades  

 



 
 

- Optimització i modelització 
 
Mèrits avaluables: 

- Anys d'experiència en un institut públic de recerca similar a l'IREC 
- Doctorat requerit 
- Participació en projectes competitius  
- Experiència en analítica energètica 

 
Jurat proposat:  

Presidència Titular  Cristina Corchero 

Vocal 1  Titular  Jose Luis Dominguez 

Vocal 2  Titular  Lluc Canals (UPC) 

Més informació sobre el procés de selecció a: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE 
RECRUITMENT OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS 
DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

 
 



 
 
 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 139/2022 
 
Àrea:   Eficiència Energètica en Sistemes, Edicifis i Comunitats   
Grup:   Energy Systems Analytics 

Cap de Grup:  Cristina Corchero García 
 

Posició: R2 – Enginyer/a Sènior en Integració de Sistemes Energètics 

 
Descripció del lloc de treball: 
 
Energy Systems Analytics Group anuncia una posició com a Enginyer/a Sènior a Energy Systems 

Integration. El/la candidat/a treballarà en projectes de recerca tècnica en els camps de la gestió 

òptima de l'energia, l'eficiència energètica, les xarxes intel·ligents i els vehicles sostenibles.  

El/la professional ha de ser altament qualificat en projectes de recerca que incloguin simulació 

experimental i validació. Capacitat de treball en equip, flexible, innovador/a, amb capacitat d'iniciativa 

i resolució de problemes. Alt nivell d'habilitats analítiques i de síntesi. 

S'espera que el professional lideri projectes de recerca (competitius i industrials) en el camp de la 

integració de sistemes energètics amb especial atenció als sistemes d'emmagatzematge i generació 

renovable. Publicació d'articles d'alt nivell requerits. 

 
Requirements  
 
Essencial:  

- Màster en sistemes energètics, enginyeria elèctrica, enginyeria industrial o similar.  
  
Es requereixen habilitats per al següent: 

- Experiència en integració de sistemes energètics, concretament sistemes 
d'emmagatzematge, energies renovables i resposta a la demanda. 

- Experiència en projectes col·laboratius internacionals de recerca i execució de projectes de 
tercers. 

- Publicacions de la revista JCR.   
 
Es valorarà:  
- Coneixements provats per al següent:: 
o Sector i sistemes d'energia 
o Mercats d'energia 
o Fonts d'energia renovables 
o Vehicle elèctric 
o Analític 
 
 
Temes inclosos en l'examen: 

- Integració de Sistemes Energètics 
- Ciència de dades  
- Optimització i modelització 



 
 
Mèrits avaluables: 

- Anys d'experiència en un institut públic de recerca similar a l'IREC 
- Doctorat requerit 
- Participació en projectes competitius  
- Experiència en analítica energètica 

 
Jurat proposat:  

Presidència Titular  Cristina Corchero 

Vocal 1  Titular  Jose Luis Dominguez 

Vocal 2  Titular  Lluc Canals (UPC) 

Més informació sobre el procés de selecció a: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE 
RECRUITMENT OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS 
DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

 
 



 
 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 140/2022 
 
Àrea:   Eficiència Energètica en Sistemes, Edicifis i Comunitats   
Grup:   Energy Systems Analytics 
Cap de Grup:  Cristina Corchero García 
 
Posició: R2 – Investigador/a postdoctoral en ACV i LCC en tecnologies energètiques 

 
Descripció del lloc de treball: 
 
El grup de recerca Energy Systems Analytics busca un/a post-doc en el camp de l'Anàlisi de Cicle de 
Vida i l'avaluació econòmica de tecnologies energètiques. 
Les seves tasques principals seran liderar tasques de projectes europeus centrats en l'anàlisi de l'ACV 
de diferents tecnologies energètiques com sistemes de bateries, energies renovables i materials 
avançats per a l'energia.  
El/la candidat/a ha de tenir una alta formació i més de cinc anys d'experiència en anàlisi de cicle de 
vida (ACV), avaluació econòmica (LCC), coneixements avançats i provats en programari d'ACV (base 
de dades GaBi i Ecoinvent), aplicats al sector energètic, sistemes d'emmagatzematge d'energia per a 
vehicles elèctrics, energies renovables i materials avançats per a l'energia. Capacitat de treball en 
equip, flexible, innovador, amb capacitat d'iniciativa i resolució de problemes. Alt nivell d'habilitats 
analítiques i de síntesi.  
També es recomanarà experiència en participació de projectes europeus i coordinació de tasques, així 
com en la preparació de propostes de projecte.  
S'espera que el/la candidat/a doni suport en enginyeria als aspectes d'economia energètica dels 
projectes IREC integrats com a part de l'Àrea de Recerca d'Eficiència Energètica en Sistemes i 
Comunitats.  
 
Requirements:  
 
Essencial:  
 

- Estar en possessió d'un doctorat en les àrees d'Enginyeria Industrial, Enginyeria Elèctrica, 
Enginyeria de l'Energia, Enginyeria Civil o Ciències Ambientals relacionades amb tècniques 
d'ACV o LCC.  

- Experiència en ACV en el camp dels sistemes d'energies renovables, preferiblement sistemes 
d'emmagatzematge d'energia i piles de combustible. 

- Coneixements en programari d'ACV (GaBi) i bases de dades. 
 
Es valorarà:  
 

- Coneixement i experiència en projectes del sector energètic, especialment en energies 
renovables, materials avançats per a l'energia, sistemes d'emmagatzematge d'energia.  

- Coneixement dels aspectes financers relacionats amb els projectes energètics.  
- Bones habilitats comunicatives; capacitat de comunicar informació científica complexa a 

individus d'altres disciplines. 
- Experiència en projectes col·laboratius europeus. 
- Publicacions científiques relacionades amb l'ACV o LCC. 

 
 



 
 

Temes inclosos en l'examen: 
- LCA 
- GaBi databases 

 
Mèrits avaluables: 

- Anys d'experiència en un institut públic de recerca similar a l'IREC 
- Doctorat requerit 
- Participació en projectes competitius  
- Experiència en ACV amb GaBi 

 
Jurat proposat:  

Presidència Titular  Victor Ferreira  

Vocal 1  Titular  Jose Luis Dominguez 

Vocal 2  Titular  Beatriz Amante (UPC) 

Més informació sobre el procés de selecció a: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE 
RECRUITMENT OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS 
DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 



 
 
 
 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 141/2022 
 
Àrea:   Eficiència Energètica en Sistemes, Edicifis i Comunitats   
Grup:   Energy Systems Analytics 
Cap de Grup:  Cristina Corchero García 
 

Posició: Investigador/a experimentat/da en Energy Systems Analytics (R3) 

Descripció del lloc de treball: 
 
Energy Systems Analytics Group anuncia una posició per a un/a investigador/a experimentat/da en l'àrea 

de sistemes energètics amb bons coneixements en els temes d'integració de sistemes energètics, mercats 

elèctrics, xarxes elèctriques i optimització matemàtica cap a sistemes d'energia sostenibles. El/la candidat/a 

ideal haurà de demostrar una trajectòria significativa de publicacions en revistes científiques de primer 

nivell i de projectes de finançament competitiu adquirits. 

Es demanarà al/a la candidat/a seleccionat/da que realitzi recerca, desenvolupament i innovació 

mitjançant la definició, adquisició i gestió d'un o diversos projectes de recerca competitius i industrials en 

aquests temes. El/la candidat/a serà l'investigador principal d'alguns projectes de recerca. 

El/la professional ha de ser altament qualificat/da en projectes de recerca que incloguin simulació 

experimental i validació. Capacitat de liderar i treballar en equip, flexible, innovador/a, amb capacitat 

d'iniciativa i resolució de problemes. Alt nivell d'habilitats analítiques i de síntesi. 

Tasques a desenvolupar: 

o Definir, obtenir i gestionar projectes de recerca competitius (ES o similars) i industrials 
(privats) en l'àmbit de la integració de sistemes energètics.  

o Liderar un equip d'investigadors.  
o Promoure la transferència dels resultats de la recerca a socis públics i privats. 
o Publicar en revistes indexades JCR. 
o Redactar/revisar informes tècnics quan sigui necessari. 
o Realitzar presentacions en workshops i conferències internacionals. 
o Participar en fòrums de recerca internacionals.  
o Contribuir activament al desenvolupament de xarxes de cooperació científica i tecnològica 

a nivell nacional i internacional. 
 

Requirements:  
 
Essencial:  

- Doctorat en sistemes energètics, enginyeria elèctrica, enginyeria industrial, matemàtica aplicada o 
investigació operativa. 

- Més de 5 anys d'experiència investigadora postdoctoral.  
- Es requereixen habilitats per al següent: 

o Experiència en integració de sistemes energètics. 
o Algorismes d'aprenentatge automàtic que inclouen l'aplicació a fonts d'energia renovables 

i la predicció de patrons de consum 
o Mercats elèctrics amb focus en el sistema de distribució.  



 
 

o Experiència en projectes col·laboratius internacionals de recerca i execució de projectes de 
tercers. 

o Experiència en redacció de propostes de projectes de recerca internacionals. 
o Seguiment de les principals publicacions de la revista JCR.   
o Experiència en gestió d'equips de recerca.  

 
Idiomas requerits: 

- Domini de l'anglès.  
- El castellà o el català és un actiu. 

 
Temes inclosos en l'examen: 

- Mercats Energètics 
- Ciència de dades  
- Optimització i modelització 

 
Mèrits avaluables: 

- Anys d'experiència en un institut públic de recerca similar a l'IREC 
- Doctorat requerit 
- Lideratge on projectes competitius  
- Experiència en analítica energètica i mercats energètics 

 
Jurat proposat: 

Presidència Titular  Cristina Corchero 

Vocal 1  Titular  Jose Luis Dominguez 

Vocal 2  Titular  Lluc Canals (UPC) 

Més informació sobre el procés de selecció a: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT 
OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

 
 



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 142/2022 
 
Àrea:   Eficiència Energètica en Sistemes, Edicifis i Comunitats   
Grup:   Power Systems 
Cap de Grup:  Jose Luis Domínguez García 
 
Càrrec: Investigador/a R1 en l'àmbit de l'Electrònica de Potència 
 
 
Descripció del lloc de treball 
 
El Grup Power Systems anuncia l'obertura d'una plaça permanent com a Investigador/a per treballar en 
diferents projectes de recerca tècnica en els camps de l'electrònica de potència. Les tasques a realitzar 
estaran enfocades al disseny, modelització, desenvolupament experimental de convertidors de potència 
innovadors 

S'espera que el/la professional participi activament a l'equip IREC Energy SmartLab . 

 
Requisits 
 
Essencial : 

- Grau en Electrònica Industrial i Control Automàtic, Electrònica, Telecomunicació, Enginyeria 
elèctrica o similar. 

- Experiència en programari de modelització i simulació electrònica 
- És imprescindible experiència pràctica amb electrònica de potència 
- Coneixements sobre Matlab i Altium . 

Preferent: 
- Màster en Electrònica Industrial i Control Automàtic, Electrònica, Telecomunicació, Enginyeria 

elèctrica o similar (o en curs) 
- Experiència en projectes de recerca 
- Coneixement de simuladors en temps real 
- Publicacions de recerca 

- Experiència en disseny i programació de plaques de control 
- Coneixements sobre sistemes electrònics industrials 
- Coneixements sobre Matlab i Altium . 
- Coneixements en disseny de PCB 

 
 

 
Idioma requerit: 
Domini el castellà, el català i l'anglès. 

Habilitats personals: 
- Treballador/a d'equip 
- Iniciativa en Recerca i Innovació 
- Flexibilitat 
- Orientat/da als resultats 
- Capacitats analítiques i de síntesi 

 
 
Temes inclosos a l'examen: 



 

Topologia del convertidor de potència, simulador RT, control del convertidor de potència, normes PRL al 
laboratori, disseny de plaques PCB. 
 
Jurat proposat: 

Presidència Titular Jose Luis Domínguez García 
Vocal 1 Titular Cristina Corchero 
Vocal 2 Titular Francisco Díaz 

 

Més informació sobre el procés selectiu a :  
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECCIONADOR PER CONCURS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORS DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
Ref.: 143/2022 
 
Àrea:   Eficiència Energètica en Sistemes, Edicifis i Comunitats   
Grup:   Power Systems 
Cap de Grup:  Jose Luis Domínguez García 
 
Càrrec: Investigador/a R1 en l'àmbit de l' automatització, monitorització i control de SmartGrid 
 
 
Descripció del lloc de treball 
 
El grup Power Systems anuncia una posició permanent com a investigador/a de SmartGrid Automation. El/la 
candidat/a treballarà en projectes d'investigació tècnica en els camps de les microxarxes , les xarxes 
intel·ligents i la integració d'energies renovables al Grup Power Systems de l'IREC. Les tasques a realitzar 
inclouran tant la simulació com l'activitat experimental dins de l'Energy SmartLab de l'IREC . 

Aquestes activitats requereixen coneixements i alts interessos sobre xarxes intel·ligents, renovables, 
emmagatzematge d'energia, mobilitat elèctrica i integració a la xarxa. Els coneixements sobre disseny i 
implementació de sistemes d'automatització i control, comunicacions, components de microxarxes, equips 
elèctrics i sistemes d'alimentació poden ser beneficiosos. La posició requereix un candidat amb alt interès i 
capacitat per treballar en instal·lacions experimentals de laboratori. S'espera que el/la professional participi 
activament en projectes de recerca actuals i nous (competitius i industrials) dins del grup. 
 
Requisits 
 
Essencial : 

- Màster i Grau en Electrònica Industrial i Control Automàtic, Electrònica, Telecomunicació, 
Enginyeria Elèctrica o similar. 
- Es requereixen habilitats en diversos dels camps següents: 

o Sector energètic i xarxes elèctriques 
o Fonts d'energia renovables 
o Modelatge i anàlisi 

- Experiència amb sistemes de comunicacions i automatització (per exemple, Modbus, MQTT o 
altres). 

- Experiència amb taulers de control (per exemple, Raspberry pi o altres) 
- Experiència amb sistemes SCADA industrials/de laboratori. 

 
Preferent: 

- El coneixement i experiència amb programari com Matlab, DigSilent PowerFactory o PSSE és un 
excedent. 

- Disseny d'arquitectura de programari. 
- Experiència pràctica amb equips de laboratori 
- Experiència amb bases de dades, GIT, Docker i altres. 
- Coneixements sobre el programari com a servei 
- Experiència amb simuladors en temps real (és a dir, OPAL-RT o TYPHOON-HIL) 

 
 
Idioma requerit: 
Domini el castellà, el català i l'anglès. 

 

 



 

 

Habilitats personals: 
- Treballador/a d'equip 
- Iniciativa en Recerca i Innovació 
- Flexibilitat 
- Orientat/da a resultats 
- Capacitats analítiques i de síntesi 

 
Temes inclosos a l'examen: 
Sistemes SDN, sistemes de comunicació, modelització de xarxa, power flows, desenvolupament de proves 
de laboratori. 
 
Jurat proposat: 

Presidència Titular Jose Luis Domínguez García 
Vocal 1 Titular Marta Fonrodona 
Vocal 2 Titular Francisco Díaz 

 

Més informació sobre el procés selectiu a :  
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECCIONADOR PER CONCURS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORS DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

 

  



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 144/2022 
 
Àrea:   Eficiència Energètica en Sistemes, Edicifis i Comunitats   
Grup:   Power Systems 
Cap de Grup:  Jose Luis Domínguez García 
 
Càrrec: Tècnic/a Auxiliar de Laboratori IREC Energy SmartLab 
 
 
Descripció del lloc de treball 
 
El Departament d'Enginyeria Elèctrica (Grups de Sistemes d'Energia i Anàlisi de Sistemes Energètics) 
convoca una plaça de Tècnic/a de laboratori per al laboratori Smart Grid de l'IREC (IREC Energy SmartLab). 
El/la candidat/a estarà implicat/da en l'equip del Laboratori i serà el/la responsable de la instal·lació de 
l'equip, les reparacions, la preparació de proves, entre altres activitats directament relacionades amb les 
necessitats del laboratori. 

Aquestes activitats requereixen coneixements en instal·lacions elèctriques, equips d'automatització, 
comunicacions i sistemes de control. A més, motivació i alts interessos en xarxes intel·ligents, renovables, 
emmagatzematge d'energia, mobilitat elèctrica i integració a la xarxa. S'espera que el/la professional 
participi activament en projectes de recerca actuals i nous (competitius i industrials) dins del grup. 

 
Requisits: 
 
Essencial : 

- Certificat de tècnic/a electric/a o electronic/a (minim FP). 
- Experiència en Laboratoris Elèctrics; i treballs pràctics 
- Experiència en institucions de recerca i/o acadèmia. 
- Coneixements i experiència amb programari com SKETCH-UP; i eines de MS Office 

 
Preferent: 

- Grau o màster en enginyeria elèctrica o electrònica 
- Es demanen habilitats en diversos dels camps següents: 

o Equipament elèctric 
o Comunicacions i Automatització 
o Programació de la placa de control 
o Experiència en muntatge/reparació de convertidors 

 
Idioma requerit: 
Domini el castellà, el català i l'anglès. 

 

Habilitats personals: 
- Treballador/a d'equip 
- Iniciativa en Recerca i Innovació 

 
- Flexibilitat 
- Orientat/da a resultats 
- Capacitats analítiques i de síntesi 

 
Temes inclosos a l'examen: 



 

Revisió d'esquemes elèctrics, normes H&S al laboratori elèctric, gestió de consumibles, disseny de 
demostradors. 
 
Jurat proposat: 

Presidència Titular Jose Luis Domínguez García 
Vocal 1 Titular Cristina Corchero 
Vocal 2 Titular Francisco Díaz 

 

Més informació sobre el procés selectiu a :  
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECCIONADOR PER CONCURS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORS DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
Ref.: 145/2022 
 
Àrea:   Eficiència Energètica en Sistemes, Edicifis i Comunitats   
Grup:   Power Systems 
Cap de Grup:  Jose Luis Domínguez García 
 
Càrrec: Enginyer/a Senior (R2) en Informàtica per a SmartGrids 
 
 
Descripció del lloc de treball: 
 
El Grup Power Systems anuncia l'obertura d'una plaça permanent com a Enginyer/a Sènior (R2) per treballar 
en diferents projectes d'investigació tècnica en els camps de Gestió de Dades, Comunicacions i 
Ciberseguretat de Xarxes Intel·ligents. Les tasques a realitzar se centraran en el desenvolupament i 
programació d'eines per augmentar la intel·ligència de les xarxes intel·ligents. A més, es preveuen activitats 
experimentals i muntatges dins les instal·lacions del laboratori de l'IREC. 

Requisits: 
 
Essencial : 

- Llicenciat/da o màster en informàtica, enginyeria industrial, enginyeria de Telecos o altres 
titulacions afins. 

- Interès per temes relacionats amb l'energia i les xarxes intel·ligents 
- Coneixements i experiència amb el programari següent: 

o Docker 
o Python, Java 
o Bases de dades 
o GIT 
o altres 

 
Preferent: 

 Experiència en projectes col·laboratius i internacionals. 
 Experiència / coneixements en ciberseguretat. 

 
Idioma requerit: 

- Les bones habilitats comunicatives en anglès són obligatòries. 
- El coneixement de castellà i/o català serà beneficiós. 

 

Habilitats personals: 
- Treballador/a d'equip 
- Iniciativa en Recerca i Innovació 
- Flexibilitat 
- Orientat/da a resultats 
- Capacitats analítiques i de síntesi 

 
 
 
Temes inclosos a l'examen: 
 
Plataformes basades en núvol, desenvolupament de pàgines web, sistemes SDN, Docker; autocicatrització, 
GIT , seguretat a la xarxa. 



 

 
Jurat proposat: 

Presidència Titular Jose Luis Domínguez García 
Vocal 1 Titular Cristina Corchero 
Vocal 2 Titular Francisco Díaz 

 

Més informació sobre el procés selectiu a :  
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECCIONADOR PER CONCURS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORS DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 146/2022 
 
Àrea:   Eficiència Energètica en Sistemes, Edicifis i Comunitats   
Grup:   Power Systems 
Cap de Grup:  Jose Luis Domínguez García 
 
Càrrec: Investigador/a Reconegut/da R2 en l'àmbit de l'Electrònica de Potència 
 
 
Descripció del lloc de treball: 
 
El Grup Power Systems anuncia l'obertura d'una plaça permanent com a Investigador/a 
Reconegut/da per participar i liderar projectes de recerca tècnica en els camps de l'Electrònica de 
Potència. Les tasques a realitzar es centraran en la concepció de noves topologies, modulacions i 
estratègies de control de convertidors, incloent topologies de convertidors multinivell i multiport. 
El/la investigador/a ha de realitzar, a més, el disseny, la implementació i la verificació experimental 
de les configuracions del convertidor de potència a les instal·lacions del laboratori de l'IREC. 

S'espera que el/la investigador/a participi activament en l'equip IREC Energy SmartLab, 
contribueixi o lideri propostes de projectes europeus i nacionals, produeixi documentació tècnica 
i articles de recerca basats en les activitats i els resultats del projecte de recerca, i dirigirà treballs 
de tesi de màster i doctorat. 

 
Requisits 
 
Essencial : 
- Doctorat o més de 5 anys d'experiència en recerca relacionada amb l'electrònica de potència. 
- Experiència en programari de modelització i simulació electrònica. 
- Experiència en disseny, implementació i operació de convertidors de potència. 
- Experiència en disseny i programació de plaques de control. 
- Coneixements sobre sistemes electrònics industrials. 
- Imprescindible experiència pràctica en electrònica de potència . 
- Publicacins rellevants en el camp. 
 
Preferent: 

- Experiència en l'elaboració de propostes de projectes competitius. 
- Experiència en gestió de projectes com a IP. 
- Experiència contrastada en supervisió i gestió d'equips. 
- Experiència en programació. 
- Experiència amb sistemes de comunicacions i automatització. 

 
 
 

Idioma requerit: 
Domini el castellà, el català i l'anglès. 

 

Habilitats personals: 
- Treballador/a d'equip  



 

- Iniciativa en Recerca i Innovació 
- Flexibilitat 
- Orientat/da a resultats 
- Capacitats analítiques i de síntesi 

 
Temes inclosos a l'examen: 
Conceptes de convertidor de potència, modulació del convertidor de potència, tecnologies de banda 
ampla, convertidors tolerants a errors, convertidor multinivell, convertidors multiport, DC/DC. 
 
Jurat proposat: 

Presidència Titular Jose Luis Domínguez García 
Vocal 1 Titular Marta Fonrodona 
Vocal 2 Titular Francisco Díaz 

 

Més informació sobre el procés selectiu a :  
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECCIONADOR PER CONCURS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORS DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 147/2022 
 
Àrea:   Eficiència Energètica en Sistemes, Edicifis i Comunitats   
Grup:   Power Systems 
Cap de Grup:  Jose Luis Domínguez García 
 
Posició: Investigador/a Reconegut/da R2 en l'àmbit de l’Eòlica Flotant 
 
 
Descripció del lloc de treball: 
 
El Grup Power Systems anuncia l'obertura d'una plaça permanent com a Investigador/a Reconegut/da per 
treballar en diferents projectes d'investigació tècnica en els camps de l’eòlica flotant. Les tasques a realitzar 
se centraran en el disseny, desenvolupament i implementació de projectes d'investigació eòlica flotant, 
incloent l'anàlisi de costos, impacte ambiental, control avançat, bessó digital. A més, s'esperen activitats 
experimentals amb microxarxes que inclouen el disseny i implementació d'instal·lacions experimentals amb 
la microxarxa de l'IREC. 

Requisits: 
 
Essencial : 

- Màster i Grau en enginyeria rellevant per l’eòlica flotant. 
- Més de 3 anys com a investigador/a en un institut de recerca. 
- Experiència en recerca de projectes industrials i competitius. 
- Responsabilitat demostrable en tasques de projectes europeus i contracte industrial. 
- Experiència en avaluació de costos i medi ambient d’ eólica flotant. 
- Experiència en optimització de eólica flotant. 
- Coneixements d'amarratges, ancoratges i cables dinàmics. 
- Publicacions rellevants en el camp de l’eòlica flotant. 
- Coneixements i experiència en eines de simulació de eólica flotant. 

 
Preferent: 

- Supervisió i formació de persones, investigadors 
- Experiència en eines basades en GIS 
- Experiència en bases de dades 
- Experiència en gestió de projectes 
- IP provada al camp. 
-  

 
Idioma requerit: 
Domini el castellà, el català i l'anglès. 

 

Habilitats personals: 
- Treballador/a d'equip 
- Iniciativa en Recerca i Innovació 
- Flexibilitat 

 
- Orientat/da als resultats 
- Capacitats analítiques i de síntesi 

 
Temes inclosos a l'examen: 



 

 
Components de vent flotant, tecnologies de vent flotant, avaluació de costos, limitacions del sistema, 
limitacions de la tecnologia, flux de potència, pèrdues del sistema , efecte estela . 
 
Jurat proposat: 

 

Presidència Titular Jose Luis Domínguez García 
Vocal 1 Titular Marta Fonrodona 
Vocal 2 Titular Francisco Díaz 

 

Més informació sobre el procés selectiu a :  
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECCIONADOR PER CONCURS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORS DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
Ref.: 148/2022 
 
Àrea:   Eficiència Energètica en Sistemes, Edicifis i Comunitats   
Grup:   Power Systems 
Cap de Grup:  Jose Luis Domínguez García 
 
Càrrec: Investigador/a reconegut/da R2 en l'àmbit de la Seguretat, operació i estimació de la xarxa 
elèctrica 
 
 
Descripció del lloc de treball: 
 
El Grup Power Systems anuncia l'obertura d'una plaça permanent com a Investigador/a Reconegut/da per 
treballar en diferents projectes d'investigació tècnica en els camps de seguretat, resiliència, operació i 
monitorització de xarxes intel·ligents amb gran penetració d'electrònica de potència, energies renovables, 
emmagatzematge d'energia i vehicles elèctrics. Les tasques a realitzar se centraran en el disseny, 
desenvolupament i implementació de control avançat, optimització i monitoratge per a la integració a la 
xarxa d'energies renovables incloent modelització i proves. A més, s'esperen activitats experimentals amb 
microxarxes que inclouen el disseny i implementació d'instal·lacions experimentals amb la microxarxa de 
l'IREC. 

 
Requisits: 
 
Essencial : 

- Llicenciat/da o màster en enginyeria elèctrica, enginyeria industrial o enginyeria energètica. 
- Més de 4 anys en un institut de recerca. 
- Experiència en recerca de projectes industrials i competitius. 
- Responsabilitat demostrable en tasques de projectes europeus i contracte industrial. 
- Responsabilitat i PI dels projectes col·laboratius de recerca 
- Habilitats en diversos dels camps següents: 

o Sector energètic i xarxes elèctriques 
o Fonts d'energia renovables 
o Modelatge i anàlisi 
o Digsilent Power Factory, Matlab o PSSE 

- Coneixements i experiència en tècniques d'estimació d'estats 
- Experiència en tècniques de mitigació per a la xarxa. 

 
Preferent: 

- Optimització PMU-WAMS 
- Doctorat en camp relacionat 
- Experiència en gestió de projectes 

 
Idioma requerit: 
Domini el castellà, el català i l'anglès. 

 

Habilitats personals: 
- Treballador/a d'equip 
- Iniciativa en Recerca i Innovació 
- Flexibilitat 



 

- Orientat/da a resultats 
- Capacitats analítiques i de síntesi 
- Bon tracte de gent. 
- Capacitat per treballar en situacions d'estrès. 
 

 
Temes inclosos a l'examen: 
 
Estimació de l'estat, gestió de la congestió de la xarxa, flux d'energia òptim, ubicació òptima de PMU, 
mercats RES, penetració de vehicles elèctrics. 
 
Jurat proposat: 

Presidència Titular Jose Luis Domínguez García 
Vocal 1 Titular Cristina Corchero 
Vocal 2 Titular Francisco Díaz 

 

Més informació sobre el procés selectiu a :  
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECCIONADOR PER CONCURS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORS DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 149/2022 
 
Àrea:   Eficiència Energètica en Sistemes, Edicifis i Comunitats   
Grup:   Power Systems 
Cap de Grup:  Jose Luis Domínguez García 
 
Càrrec: R3 Investigador/a establert/a en l'àmbit de la integració, gestió i control d'emmagatzematge 
d'energia 
 
 
Descripció del lloc de treball: 
 
El Grup Power Systems anuncia l'obertura d'una plaça permanent com a Investigador/a Establert/a per 
treballar en diferents projectes d'investigació tècnica en els camps de l'emmagatzematge d'energia, incloent 
integració i disseny d'electrònica, plaques, electrònica de potència i control per a microxarxes i xarxes 
intel·ligents. Les tasques a realitzar se centraran en el disseny, desenvolupament i implementació de 
tecnologies d'emmagatzematge d'energia, electrònica de potència incloent les seves plaques de control i 
comunicació per a projectes de laboratori i recerca, així com el control avançat per a la integració a la xarxa 
d'energies renovables. A més, s'esperen activitats experimentals amb microxarxes que inclouen el disseny i 
implementació d'instal·lacions experimentals amb la microxarxa de l'IREC. 

S'espera que el/la professional participi activament a l'equip IREC Energy SmartLab . 

 
Requisits: 
 
Essencial : 

- Doctor en Enginyer Elèctric 
- Màster i Grau en Electrònica Industrial i Control Automàtic, Electrònica, Telecomunicació, 

Enginyeria Elèctrica o similar. 
- Més de 8 anys com a PostDoc en un institut de recerca. 
- Experiència en recerca de projectes industrials i competitius. 
- Responsabilitat demostrable en tasques de projectes europeus i contracte industrial. 
- Responsabilitat i IP dels projectes col·laboratius de recerca 
- Experiència demostrada i èxit de preparació de propostes de projectes competitius i atracció de 

finançament 
- Experiència en reparació de convertidors de potència. 
- Experiència en treballs de camp i instal·lacions reals. 
- Publicacions rellevants en l'àmbit de les energies renovables i la integració a la xarxa. 
- Coneixement i experiència en tecnologies d'emmagatzematge d'energia, incloent gestió (BMS) i 

integració. 
 
Preferent: 

- Supervisió i formació de persones, investigadors . 
 
 
 
Idioma requerit: 
Domini el castellà, el català i l'anglès. 

 

 



 

 

Habilitats personals: 
- Treballador d'equip 
- Iniciativa en Recerca i Innovació 
- Flexibilitat 
- Orientat a resultats 
- Capacitats analítiques i de síntesi 

 
Temes inclosos a l'examen: 
Emmagatzematge d'energia, Codis de xarxa, Control d'integració a la xarxa, BMS, sistemes de gestió, 
elaboració de propostes, convocatòries competitives. 
 
Jurat proposat: 

Presidència Titular Jose Luis Domínguez García 
Vocal 1 Titular Cristina Corchero 
Vocal 2 Titular Francisco Díaz 

 

Més informació sobre el procés selectiu a :  
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECCIONADOR PER CONCURS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORS DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
Ref.: 150/2022 
 
Àrea:   Materials Avançats per a l’energia  
Cap d'àrea:  Joan Ramon Morante 
Grup:   Nanomaterials funcionals 
Cap de Grup:  Andreu Cabot 
 
Càrrec: Tècnic/a de laboratori 
 
Descripció del lloc de treball 
Funcions laborals: 
– Manteniment i control de consumibles i equips del laboratori. 
– Donar suport al correcte funcionament dels sistemes de seguretat. 
– Suport a la gestió de sistemes de gas, criogènia i sistema d'aigua desionitzada. 
– Donar suport i participar en la comissió tècnica de coordinació de l'àrea feta pels tècnics de laboratori. 
– Manteniment i calibratge dels equips principals 
– Implementació de nous muntatges, prototips i equipaments. Donar suport tècnic a les configuracions 
experimentals, especialment per als nous investigadors. 
– Assistència i gestió dels usuaris interns i externs de la infraestructura del laboratori. Proves funcionals i 
informes de resultats. 
 
Requisits 
El/la candidat/a ha de tenir: 
1. Formació en Química, Física, Ciència dels Materials o equivalent. 
2. Experiència en la gestió de laboratoris de recerca i els seus serveis (gas, aigua desionitzada, criogènia, 
gestió de recursos i emmagatzematge de productes químics, gestió de residus,...) 
3. Experiència en prevenció de riscos i gestió de la seguretat en un ambient de laboratori de recerca 
4. Experiència en l'organització de recursos del laboratori de recerca. 
5. Experiència en l'ús d'eines fonamentals de síntesi i caracterització de materials com ara caixes de 
guants, campanes de fum, microscòpia electrònica i difracció de raigs X. 
 
En l'avaluació es tindran en compte els punts següents: 
1. Coneixements teòrics i pràctics de les tècniques de caracterització química i estructural 
2. Nivell d'anglès 
3. Experiència en l'àmbit de l'emmagatzematge d'energia 
4. Experiència en la síntesi de nanomaterials 
5. Coneixements de programació informàtica 
6. Coneixements en els camps de l'enginyeria química, electrònica, mecànica i de fluids 
7. Capacitat per dissenyar i implementar noves configuracions experimentals. 
 
Temes inclosos a l'examen: 
1. Química Bàsica 
2. Enginyeria química, electrònica, de fluids i mecànica bàsica 
3. Tècniques de caracterització de materials 
4. Seguretat química i electrica 
5. Gestió de residus 
6. Gestió del sistema de gas 
7. Manteniment d'equips: caixa de guants, sistemes de proves elèctrics, cromatografia de gasos, equips 
generals de laboratori químic 
8. Habilitats de programació (control del sistema) i computacionals (per exemple, base de dades excel). 
 
Proposta de jurat:  



 

President Titular  Andreu Cabot (IREC) 
Vocal 1  Titular  Jordi Jacas (IREC) 
Vocal 2  Titular  Maria Ibañez  (IST Viena) 

 

Més informació sobre el procés de selecció a: 
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER CONCURS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORS DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 
  



 

Data de publicació:  28 de desembre de 2022 
Ref.: 151/2022 
 
Àrea:   Materials Avançats per a l’energia  
Cap d'àrea:  Joan Ramon Morante 
Grup:   Nanomaterials funcionals 
Cap de Grup:  Andreu Cabot 
 
Càrrec: Investigador/a R2 
 
Descripció del lloc de treball 
 
El Grup de Nanomaterials Funcionals de l'Àrea de Materials Avançats per a l'Energia de l'IREC anuncia una 
plaça d'investigador/a reconegut/da disponible per a un candidat/a altament motivat/da. El/la candidat/a 
realitzarà i gestionarà investigacions en el camp dels nanomaterials per a la conversió i l'emmagatzematge 
d'energia. Supervisarà estudiants de doctorat i joves investigadors/es postdoctorals 
 
Requisits 
El/la candidat/a ha de tenir: 
1. Un doctorat en Química, Física, Ciència dels Materials, Nanociència, o equivalent. 
2. Àmplia experiència en la redacció de manuscrits de recerca. 
3. Experiència en l'organització i redacció de propostes de projectes 
4. Experiència investigadora en síntesi de nanomaterials, conversió d'energia i emmagatzematge d'energia 
 
En l'avaluació es tindran en compte els punts següents: 
1. Xarxa de contactes de grups de recerca i industrials establerta a Europa 
2. Nivell d'anglès 
3. Coautoria de patents o formació per a la preparació de patents 
4. Participació prèvia en projectes europeus 
5. Habilitats de creació i preparació de projectes (p. ex. H2020, Horizon Europe, M.ERA.NET) 
6. Experiència en la indústria o treball amb socis industrials 
7. Experiència en l'àmbit de l'emmagatzematge d'energia 
8. Experiència en la síntesi de nanomaterials 
9. Habilitats de supervisió de l'alumnat 
 
Temes inclosos a l'examen: 
1. Química general 
2. Síntesi, manipulació, caracterització i aplicació de nanomaterials 
3. Eines de caracterització química i estructural 
4. Electroquímica 
5. Emmagatzematge d'energia electroquímica 
6. Catàlisi 
7. Enginyeria general química, electrònica, de fluids i mecànica 
8. Habilitats de programació (control del sistema). 
9. Redacció científica (manuscrits i propostes) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proposta de jurat:  

President Titular  Andreu Cabot (IREC) 
Vocal 1  Titular  Jordi Jacas (IREC) 
Vocal 2  Titular  Maria Ibañez  (IST Viena) 

 

Més informació sobre el procés de selecció a: 
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER CONCURS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORS DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 
  



 

 
Data de Publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 152/2022  
 
Àrea:   Materials Avançats per la Energia 
Cap d’Àrea:  Prof. J.R. Morante 
Grup:   Materials i Sistemes per Energia Solar (SEMS) 
Cap de Grup:     Prof. Alejandro Pérez-Rodríguez 
 
Plaça: Coordinador/a de la línia de recerca en tecnologies fotovoltaiques de capa prima amb 
semiconductors de banda prohibida ampla al grup SEMS  
 

Descripció del lloc de treball: 

El grup de Materials i Sistemes per Energia Solar (SEMS) de l'àrea de Materials Avançats per a l'Energia a 
l'IREC anuncia una placa de investigador/a amb experiència (R2) per a un/una candidat/a altament motivat 
per treballar en la coordinació de la línia de recerca de materials avançats per a tecnologies fotovoltaiques 
de capa prima del grup SEMS. Activitats: El/la candidat/a realitzarà una activitat multidisciplinària amb 
l'objectiu final de coordinar les tasques pel desenvolupament de nous materials i nous conceptes de 
dispositius, incloent la síntesi d'absorbidors, i la fabricació i caracterització de dispositius de cèl·lules solars 
per a tecnologies fotovoltaiques de calcogenur de capa prima. El/la candidat/a s'encarregarà de iniciar i 
consolidar les activitats de recerca del grup en materials de banda prohibida ampla (òxids, calcogenurs), per 
a aplicacions fotovoltaiques avançades (dispositius tàndem, dispositius semitransparents i transparents). 
Les tasques implicades en el lloc inclouen: ús de tècniques de “sputtering” polsat per CC i DC, així com 
evaporació tèrmica, evaporació per canyó d’electrons i sistemes ALD, ús de forns de recuit tèrmic 
convencional i ràpid, fabricació i caracterització de dispositius fotovoltaics, caracterització fonamental de 
materials (XRD, SEM, Raman, AFM, XRF, etc.), transferència de coneixements a nivell científic i industrial, 
coordinació com a IP de projectes i preparació de propostes de projectes a nivell nacional i internacional en 
programes competitius de col·laboració en I+D.  
 
Requisits: 
 
Imprescindibles:  
Estar en possessió del títol de doctor o doctora en Química, Física, Enginyeria de Materials, Enginyeria 
Electrònica o equivalent. El/la candidat/a ha de tenir experiència prèvia demostrada en la fabricació i 
caracterització de dispositius fotovoltaics en tecnologies fotovoltaiques de calcogenurs de capa prima. El/la 
candidat/a ha d'haver participat en projectes col·laboratius internacionals com els finançats per la Comissió 
Europea.  
 
Recomanats:  
Experiència demostrable en tècniques avançades de caracterització de materials semiconductors i 
dispositius fotovoltaics, incloent tècniques de caracterització fonamental avançada dels materials (XRD, 
SEM, Raman, AFM, XRF) i tècniques caracterització optoelectrònica de dispositius (IV sota il·luminació, EQE, 
IQE). Publicacions en revistes científiques internacionals i participació en congressos internacionals.  
 
Temes inclosos en l'examen:  
 

 Tecnologies de capa prima: Processos PVD i CVD;  
 Fonaments de Fotovoltaica: Efecte fotovoltaic, cèl·lules solars i mòduls fotovoltaics; 

 
 Tecnologies Fotovoltaiques: Tecnologies de 1a, 2a i 3a generació; 
 Tecnologies fotovoltaiques industrials de capa prima; 
 Tecnologies fotovoltaiques de calcogenurs de capa prima. 



 

 
Tribunal proposat:  

President Titular  Alejandro Pérez-Rodríguez 
Vocal 1  Titular  Jordi Jacas 
Vocal 2  Titular  Joaquim Puigdollers 

Mes informació del procés de selecció a: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT 
OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

Data Publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 153/2022 
 
Àrea:   Materials Avançats per la Energia 
Cap d’Àrea:  Prof. J.R. Morante 
Grup:   Materials i Sistemes per Energia Solar (SEMS) 
Cap de Grup:     Prof. Alejandro Pérez-Rodríguez 
 
Plaça: Coordinador/a de la línia d'investigació de monitorització avançada de processos de tecnologies 
fotovoltaiques de capa prima al grup SEMS 
 

Descripció del lloc de treball: 

El grup de Materials i Sistemes d'Energia Solar (SEMS) de l'àrea de Materials Avançats per a 
l'Energia de l'IREC convoca una plaça de Recerca Experimentada (R2) per a un/a candidat/a 
altament motivat/da per treballar en la coordinació de la línia de recerca de tecnologies avançades 
de monitoratge de processos de fabricació de fotovoltaica de capa prima al grup SEMS. El/la 
candidat/a realitzarà una activitat multidisciplinària amb l'objectiu final de coordinar l'adaptació 
de les tecnologies desenvolupades a nivell de laboratori al grup SEMS pel que fa a la fabricació de 
dispositius fotovoltaics, caracterització avançada i control de processos per al desenvolupament 
d'aplicacions avançades de monitorització i control de qualitat, i la seva transferència a la indústria. 
El/la candidat/a s'encarregarà d'iniciar, coordinar i consolidar les activitats de recerca que abastin 
l'estandardització i l'adaptació dels processos de fabricació i el control de processos dels dispositius 
fotovoltaics de capa prima basats en calcogenur per fer-los compatibles amb les especificacions i 
requisits industrials de fabricació industrial així com el seguiment i control de processos. Les 
principals tasques en les quals participarà el/la candidat/a inclouen: 
 

1) Disseny i coordinació d'experiments per a la transferibilitat industrial dels processos de 
fabricació de dispositius fotovoltaics, inclòs el desenvolupament de metodologies i eines de 
control de qualitat industrial i seguiment de processos; 

2) Participació en la comunicació, difusió i explotació dels resultats del grup SEMS; 
3) Participació en l'elaboració de propostes de projectes industrials i competitius en el marc 

de convocatòries europees i nacionals; 
4) Contribució en la coordinació i gestió de projectes tant a nivell d'IP com de membre de 

l'equip de recerca. 
 

Requisits: 
 
Imprescindibles: El/la candidat/a ha d'estar en possessió del títol de doctor en Química, Física, 
Enginyeria de Materials, Enginyeria Electrònica o equivalent. El/la candidat/a ha de tenir 
experiència prèvia demostrada en la fabricació, caracterització avançada i seguiment de processos 
de tecnologies fotovoltaiques de calcogenur de capa prima. El/la candidat/a ha de demostrar 
publicacions en revistes científiques internacionals i participació en conferències internacionals. 
El/la candidat/a ha d'haver tingut implicació prèvia en projectes de col·laboració internacional com 
els finançats per la Comissió Europea. El/la candidat/a ha de tenir experiència demostrable en 
activitats de transferència industrial. 
 



 

Recomanats: Experiència en tècniques de caracterització avançades que inclouen caracterització 
fonamental avançada de materials (XRD, SEM, Raman, AFM, XRF) i caracterització optoelectrònica 
de dispositius (IV sota il·luminació, EQE, IQE). Experiència laboral en la indústria fotovoltaica. 
 
Temes inclosos a l'examen: 
 

 Tecnologies de capa prima: deposició de processos basats en PVD i CVD i caracterització de 
materials/dispositius 

 Fonaments fotovoltaics: efecte fotovoltaic, cèl·lules solars i mòduls 
 Tecnologies fotovoltaiques: fabricació i caracterització de tecnologies fotovoltaiques 

basades en calcogenur 
 Tecnologies industrials fotovoltaiques de capa prima: fabricació i seguiment de processos 

 
Tribunal proposat:  
 

President Titular  Alejandro Pérez-Rodríguez 
Vocal 1  Titular  Jordi Jacas 
Vocal 2  Titular  Joaquim Puigdollers 

 

CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT OF 
LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

Data de Publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.: 154/2022 
 
Àrea:   Materials Avançats per la Energia 
Cap d’Àrea:  Prof. J.R. Morante 
Grup:   Materials i Sistemes per Energia Solar (SEMS) 
Cap de Grup:     Prof. Alejandro Pérez-Rodríguez 
 
Placa: Coordinador/a de la línia de recerca en tecnologies fotovoltaiques de kesterita de capa prima al 
grup SEMS  
 

Descripció del lloc de treball: 

El grup de Materials i Sistemes per Energia Solar (SEMS) de l'àrea de Materials Avançats per a 
l'Energia a l'IREC anuncia una placa de investigador/a amb experiència (R2) per a un/a candidat/a 
altament motivat/da per treballar en la coordinació de la línia de recerca en tecnologies 
fotovoltaiques de kesterita de capa prima al grup SEMS. El/la candidat/a realitzarà una activitat 
multidisciplinària amb l'objectiu final de coordinar les tasques de desenvolupament i optimització 
de tecnologies basades en kesterites, incloent un èmfasi especial en l'escalat dels processos per a 
la consolidació d'una tecnologia “baseline” de mini-mòduls amb una uniformitat i reproductibilitat 
molt elevades i eficiències > 10%, obrint el camí per a la demostració de l'escalabilitat dels 
processos i la seva transferència per aplicacions de fotovoltaica integrada “customitzada”. El/la 
candidat/a estarà a l'avantguarda de la fabricació/caracterització de dispositius fotovoltaics per a 
la creació de protocols de fabricació i estandardització que permetran aconseguir dispositius 
reproduïbles amb eficiències >10% i amb àrees de 10x10 cm2. El/la candidat/a també s'encarregarà 
de la consolidació de les activitats d'R+D del grup en el camp de les tecnologies de pel·lícula delgada 
de kesterita. Les tasques implicades en el lloc inclouen: ús de tècniques de “sputtering” polsat per 
CC i DC, així com evaporació tèrmica, evaporació per canyó d’electrons i sistemes ALD, ús de forns 
de recuit tèrmic convencional i ràpid, fabricació i caracterització de dispositius fotovoltaics, 
caracterització fonamental de materials (XRD, SEM, Raman, AFM, XRF, etc.), transferència de 
coneixements a nivell científic i industrial, coordinació com a IP de projectes i preparació de 
propostes de projectes a nivell nacional i internacional en programes competitius de col·laboració 
en I+D. 
 
Requisits: 
 
Imprescindibles:  
Estar en possessió del títol de doctor o doctora en Química, Física, Enginyeria de Materials, 
Enginyeria Electrònica o equivalent. El/la candidat/a ha de tenir experiència prèvia demostrada en 
la fabricació i caracterització de dispositius fotovoltaics en tecnologies fotovoltaiques de kesterita 
de capa prima. El/la candidat/a ha d'haver participat en projectes col·laboratius internacionals com 
els finançats per la Comissió Europea.  
 
 
 
 
Recomanats:  
Experiència demostrable en tècniques avançades de caracterització de materials semiconductors i 
dispositius fotovoltaics, incloent tècniques de caracterització fonamental avançada dels materials 



 

(XRD, SEM, Raman, AFM, XRF) i tècniques caracterització optoelectrònica de dispositius (IV sota 
il·luminació, EQE, IQE). Publicacions en revistes científiques internacionals i participació en 
congressos internacionals.  
 
Temes inclosos en l'examen:  
 

 Tecnologies de capa prima: Processos PVD i CVD;  
 Fonaments de Fotovoltaica: Efecte fotovoltaic, cèl·lules solars i mòduls fotovoltaics; 
 Tecnologies Fotovoltaiques: Tecnologies de 1a, 2a i 3a generació; 
 Tecnologies fotovoltaiques industrials de capa prima; 
 Tecnologies fotovoltaiques de calcogenurs de capa prima. 

 
 
Tribunal proposat:  
 

President Titular  Alejandro Pérez-Rodríguez 
Vocal 1  Titular  Jordi Jacas 
Vocal 2  Titular  Joaquim Puigdollers 

 

CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT OF 
LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

Data Publicació: 28 de desembre de 2022 
Ref.: 155/2022 
 
Àrea:   Materials Avançats per la Energia 
Cap d’Àrea:  Prof. J.R. Morante 
Grup:   Materials i Sistemes per Energia Solar (SEMS) 
Cap de Grup:     Prof. Alejandro Pérez-Rodríguez 
 
Plaça:  Coordinador/a de la línia de recerca de Caracterització Combinatòria Avançada de Materials i 
Dispositius al grup SEMS  
 
Descripció del lloc de treball: 
 
El grup de Materials i Sistemes per Energia Solar (SEMS) de l'àrea de Materials Avançats per a l'Energia a 
l'IREC anuncia una plaça de investigador/a amb experiència (R2) per a un/a candidat/a altament motivat/da 
per treballar en la coordinació de la línia de recerca de Caracterització Combinatòria Avançada de Materials 
i Dispositius. El/la candidat/a desenvoluparà una activitat multidisciplinària amb l'objectiu final de coordinar 
la caracterització combinatòria avançada de materials i dispositius fotovoltaics desenvolupats en el grup 
SEMS per a l'estudi de les seves propietats fonamentals i la identificació de mecanismes de pèrdua 
d’eficiència. El/la candidat/a serà l'encarregat d'iniciar, coordinar i consolidar les activitats de recerca que 
cobreixin el desenvolupament de metodologies de caracterització optoelectrònica i espectroscòpica que 
donin suport a la caracterització de materials i dispositius aplicant estratègies combinatòries. 
Addicionalment, el/la candidat/a participarà en l'adaptació d'aquestes metodologies per al seu ús en el 
control de qualitat i monitorització de processos industrials. Les principals tasques en les que participarà el 
candidat són: 
 

1) Disseny i coordinació d'experiments per a la caracterització fonamental de materials i dispositius 
fotovoltaics; 

2) Participació en les activitats de comunicació, difusió i explotació dels resultats del grup SEMS; 
3) Participació en l'elaboració de propostes de projectes industrials i projectes de R+D en el marc de 

convocatòries competitives europees i nacionals; 
4) Contribució a la coordinació i gestió de projectes tant a nivell d'IP com de membre de l'equip de 

recerca. 
 
Requisits: 
 
Imprescindibles: Estar en possessió del títol de doctor o doctora en Química, Física, Enginyeria de Materials, 
Enginyeria Electrònica o equivalent. El/la candidat/a ha de tenir experiència prèvia demostrada en la 
caracterització avançada (incloent espectroscòpica i optoelectrònica) de materials i dispositius fotovoltaics 
de diferents tecnologies. A més, el/la candidat/a ha de tenir experiència demostrable en el processat 
avançat de dades mitjançant metodologies analítiques i algoritmes d'Intel·ligència Artificial. El/la candidat/a 
ha de demostrar publicacions en revistes científiques internacionals i participació en congressos 
internacionals El/la candidat ha d'haver participat en projectes col·laboratius internacionals com els 
finançats per la Comissió Europea. El/la candidat/a ha de tenir experiència demostrable en activitats de 
transferència industrial. 
 
Recomanats: Experiència demostrable en tècniques avançades de caracterització de materials 
semiconductors i dispositius fotovoltaics, incloent tècniques d’espectroscòpia Raman, Fotoluminescència, 
Transmitància, Reflectància, SEM, XRF, i tècniques de caracterització optoelectrònica de dispositius (IV sota 
il·luminació, EQE, IQE, efecte Hall). 
 
Temes inclosos en l'examen:  
 



 

 Caracterització de materials i dispositius de capa prima: caracterització espectroscòpica i 
optoelectrònica; 

 Fonaments de Fotovoltaica: Efecte fotovoltaic, cèl·lules solars i mòduls fotovoltaics; 
 Síntesi de dispositius fotovoltaics: Processos de fabricació i mètodes; 
 Tecnologies fotovoltaiques basades en calcogenurs : fabricació i caracterització de dispositius en 

tecnologies fotovoltaiques basades en calcogenurs; 
 Tecnologies industrials fotovoltaiques de capa prima: monitorització de processos. 

 
Tribunal proposat:  
 

President Titular  Alejandro Pérez-Rodríguez 
Vocal 1  Titular  Jordi Jacas 
Vocal 2  Titular  Joaquim Puigdollers 

Mes informació del procés de selecció a: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT 
OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.:  156/2022 
 
Àrea:   Materials avançats y Sistemes per la Energia 
Cap d’àrea:   Prof. Joan Ramon Morante 
Grup:   Emmagatzematge d’energia  
Cap de grup:   Prof. Joan Ramon Morante 
 
Posició: investigador/a d'emmagatzematge d'energia (waste to power) R2: Producció d'energia a partir de 
carbonis i/o residus biogènics 
 
 
Descripció del lloc de treball: 
 
El grup d'Emmagatzematge d'Energia ha anunciat una posició permanent en el camp de la recerca i el 
desenvolupament tecnològic en processos i tecnologies per a l'obtenció d'energia de diferents tipus de 
residus amb especial èmfasi en aquells d'origen biogènic considerant l'obtenció de combustibles sintètics i 
productes químics de valor afegit. 
Les activitats cobriran opcions electroquímiques, termoquímiques, de gasificació i piro-gasificació, incloent-
hi la implementació de catalitzadors, així com reactors i plantes pilot. 
El grup té experiència consolidada i know-how en síntesi i caracterització de materials, catalitzadors i 
implementació de reactors. Busquem un/a investigador/a que s'uneixi a les activitats del grup, que inclouen: 
I. Desenvolupament de materials catalitzadors i la seva implementació com a catalitzadors  
II.  Eines i metodologies de caracterització in situ i ex situ per a catalitzadors. 
III.  Disseny racional i simulacions de reactors, demostradors i processos d'escalat 
IV.  Processos de síntesi de productes químics de valor afegit: metà o metanol o di-metil-èter DME, 
biohidrogen,.... 
V.           Rutes de Fischer Tropsch per a combustibles sintètics. 
Investigació i desenvolupament de materials, components i configuracions d'estructures de reactors i 
sistemes per a la producció d'energia i emmagatzematge d'energia a partir de residus. 
 
Requirements:  

 
 Experiència en la preparació i ús de catalitzadors 
 Experiència en reactors. 
 Experiència i coneixements en el camp de les tecnologies power-to-X i waste to power 
 Experiència en processos amb CO2 biogènic. 
 Experiència i coneixements en combustibles sintètics o en l'obtenció de productes químics 

de valor afegit. 
 Historial científic i tecnològic d'actuacions sòlid i complementari (a avaluar segons la fase 

de carrera del/de la candidat/a): 
o Articles de recerca originals 
o Patents 
o Conferències, actes i llibres 
o Accions de divulgació 
o Participació en projectes de recerca nacionals i internacionals i elaboració de propostes. 
o IP/coordinació de projectes de recerca/WPs nacionals i internacionals  
o Experiència, habilitats i experiència promovent i participant en projectes industrials 

 
Es valorarà:  
 Experiència en síntesi de catalitzadors de materials. Implementació de catalitzadors pràctics. 
 Experiència en disseny i simulacions de reactors, demostradors i plantes pilot. 



 

 També es valorarà positivament l'experiència prèvia amb tècniques espectroscòpiques ex situ 
complementàries in situ. 

 Es valorarà positivament l'experiència prèvia en càlculs teòrics, simulació de processos, eines 
computacionals. 

 Experiència en el camp de la captura i utilització de carboni (CCU). 
 S'avaluarà positivament l'experiència en electro-conversió, termos-conversió, bioconversió o 

fotosíntesi artificial que prevegi una major integració o combinació de rutes. 
 Experiència en el trasllat de resultats de laboratoris al mercat.  
 Experiència en projectes industrials 
 Experiència en activitats relacionades amb la difusió i l'impacte de la recerca 
 Experiència en la preparació de propostes de projectes 
 
Temes inclosos en l'examen: 
Residus per alimentar tecnologies. Processos de metanació. Biometà, Producció de metanol., Biometanol, 
Rutes termoquímiques, Tecnologies del plasma, Producció de combustibles sintètics, Disseny i 
implementació de catalitzadors, Rutes de gasificació, Rutes d'incineració amb processos de captura de 
carboni, Rutes de piro-gasificació, Rutes Fischer-Tropsch 
 
Jurat proposat: 

Presidència Titular  Prof. Joan Ramon Morante 
Vocal  Titular  Dra. Teresa Andreu  ( university of Barcelona) 
Secretari/a Titular  Prof. Alejandro Pérez-Rodriguez 
Presidència substitute Jordi Guilera 
Vocal substitute Jordi Arbiol  (ICN2) 
Secretari/a substitute A.Cabot 

 

More information about the selection process in: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT 
OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

 
  



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
Ref.: 157/2022   
 
Àrea:   Materials avançats y Sistemes per la Energia 
Cap d’àrea:   Prof. Joan Ramon Morante 
Grup:   Emmagatzematge d’energia  
Cap de grup:   Prof. Joan Ramon Morante 
 
Posició: Emmagatzematge d'energia: bateries. Nivell R2 
 
Descripció del lloc de treball: 
 
El grup d'Emmagatzematge d'Energia ha anunciat una posició permanent en el camp de l'emmagatzematge 
d'energia electroquímica i bateries secundàries avançades. El grup té experiència i know-how consolidats 
en síntesi i caracterització de materials, fabricació d'elèctrodes, muntatge i assaig de cèl·lules 
electroquímiques i anàlisi post-mortem. Busquem un/a investigador/a que s'uneixi a les activitats del grup, 
incloent-hi: 

I. Desenvolupament de materials, components i sistemes per a bateries d'ió Li-ion i Na-ion.  
II. Desenvolupament de materials, components i sistemes per a sistemes de bateries post-Li-ion, 

incloent Li-S, bateries metall-aire i totes les bateries d'estat sòlid 
III. Desenvolupament de materials, components i sistemes per a supercondensadors. 
IV. Desenvolupament de materials, components i sistemes per a bateries sostenibles de flux redox 

 
Requirements: 
 
 Doctorat en l'àmbit de la Ciència i la Tecnologia 
 L'anglès fluid és obligatori 
 Historial científic i tecnològic d'actuacions sòlid i complementari (a avaluar segons la fase de carrera 

del candidat): 
o Articles de recerca originals 
o Patents 
o Conferències, actes i llibres 
o Accions de divulgació 
o Participació en projectes de recerca nacionals i internacionals 
o IP/coordinació de projectes de recerca/WPs nacionals i internacionals 
o Experiència i habilitats en projectes industrials 

 És obligatòria l'experiència acreditada en els següents aspectes: 
o Síntesi i caracterització de materials 
o Caracterització electroquímica d'elèctrodes i dispositius 
o Sistemes de bateries. 

 
Preferent (es valorarà positivament l'experiència en els següents aspectes):  

 
o Ànodes per a bateries secundàries 
o Parametrització de cèl·lules de bateries per modelar 
o Tècniques espectroscòpiques, inclosa l'espectroscòpia d'impedància, per a la caracterització 

d'elèctrodes 
o Caracterització in situ i ex situ 
o Tutories i lideratge d'equips (tesis doctorals, tesis de màster/llicenciatura, etc.) 
o Recerca en equips internacionals (visites de recerca, estades de recerca predoctorals i 

postdoctorals, partenariats internacionals, etc.) 
o Cerca de finançament 



 

o Accions de transferència de tecnologia led i innovació 
 

Temes inclosos en l'examen: 
Bateries secundàries, bateries post-Li-ion, fabricació d'elèctrodes, correlacions síntesi-estructura-
propietats en materials energètics, bateries Li-S, bateries metall-aire, totes les bateries d'estat sòlid. 
 
Proposed Jury:  

Presidència Titular  J.R. Morante 
Secretari/a Titular  Lluis Trillas 
Vocal  Titular  T.Andreu   (University of Barcelona) 
Presidència suplent Jordi Jacas 
Secretari/a suplent A.Perez-Rodriguez 
Vocal  suplent J.Arbiol  (ICN2) 

Més informació sobre el procés de selecció a: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT 
OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.:  158/2022 
 
Area :    Advanced Materials and Systems for Energy 
Area leader:  Prof. Joan Ramon Morante 
Group:    Energy Storage, Harvesting and Catalysis 
Head of Group:  Prof. Joan Ramon Morante 
 
Posició: Emmagatzematge d'energia: bateries. Nivell R2 
 
Descripció del lloc de treball: 
 
El grup d'Emmagatzematge d'Energia ha anunciat una posició permanent en el camp de l'emmagatzematge 
d'energia electroquímica i bateries secundàries avançades. El grup té experiència i know-how consolidats 
en síntesi i caracterització de materials, fabricació d'elèctrodes, muntatge i assaig de cèl·lules 
electroquímiques i anàlisi post mortem. Busquem un investigador que s'uneixi a les activitats del grup, que 
inclouen: 

I. Desenvolupament de materials, components i sistemes per a bateries d'ió Li-ion i Na-ion.  
II. Desenvolupament de materials, components i sistemes per a sistemes de bateries post-Li-ion, 

incloent Li-S, bateries metall-aire i totes les bateries d'estat sòlid. 
III. Desenvolupament de materials, components i sistemes per a supercondensadors. 
IV. Desenvolupament de materials, components i sistemes per a bateries sostenibles de flux redox 

 
Requirements: 
 
 Doctorat en l'àmbit de la Ciència i la Tecnologia 
 L'anglès fluid és obligatori 
 Historial científic i tecnològic d'actuacions sòlid i complementari (a avaluar segons la fase de carrera 

del/de la candidat/a): 
o Articles de recerca originals 
o Patents 
o Conferències, actes i llibres 
o Accions de divulgació 
o Participació en projectes de recerca nacionals i internacionals 
o IP/coordinació de projectes de recerca/WPs nacionals i internacionals 
o Experiència i habilitats en projectes industrials 

 És obligatòria l'experiència acreditada en els següents aspectes: 
o Síntesi i caracterització de materials 
o Caracterització electroquímica d'elèctrodes i dispositius 

 
Preferent (es valorarà positivament l'experiència en els següents aspectes):  
 
 Càtodes per a bateries secundàries 
 Fabricació d'elèctrodes verds 
 Correlacions síntesi-estructura-propietats en materials d'elèctrodes 
 Tècniques espectroscòpiques, incloent XPS, per a la caracterització d'elèctrodes 
 Tutories i lideratge d'equips (tesis doctorals, tesis de màster/llicenciatura, etc.) 
 Recerca en equips internacionals (visites de recerca, estades de recerca predoctorals i postdoctorals, 

partenariats internacionals, etc.) 
 Cerca de finançament 
 Accions de transferència de tecnologia led i innovació 
 



 

Temes inclosos en l'examen: 
 
Bateries secundàries, bateries post-Li-ion, fabricació d'elèctrodes, correlacions síntesi-estructura-
propietats en materials energètics, bateries Li-S, bateries metall-aire, totes les bateries d'estat sòlid.  
 
Proposed Jury:  

Presidència Titular  J.R. Morante 
Secretari/a Titular  Lluis Trillas 
Vocal  Titular  T.Andreu   (University of Barcelona) 
Presidència  suplent Jordi Jacas 
Secretari/a suplent A.Perez-Rodriguez 
Vocal  suplent J.Arbiol  (ICN2) 
 

Més informació sobre el procés de selecció a: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT 
OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

  



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.:  159/2022 
 
Àrea:   Materials avançats y Sistemes per la Energia 
Cap d’àrea:   Prof. Joan Ramon Morante 
Grup:   Emmagatzematge d’energia  
Cap de grup:   Prof. Joan Ramon Morante 
 
Posició: Investigador/a d'emmagatzematge d'energia R2: portadors d'energia i 
descarbonització. Power-to-X 
 
 
Descripció del lloc de treball: 
 
Investigació i desenvolupament de materials, components i configuracions d'estructures de cèl·lules, 
reactors i sistemes per a la producció de portadors d'energia i processos de descarbonització. 
El grup d'Emmagatzematge d'Energia busca un/a investigador/a amb experiència en el camp del Power-to-
X, centrat principalment en rutes electrocatalítiques per a la generació de productes de valor afegit, 
hidrogen i combustibles sintètics. Aquestes activitats requeriran experiència en ciència i enginyeria de 
materials, disseny de cel·les electroquímiques, desenvolupament de components cel·lulars electroquímics, 
apilament de cèl·lules i reactors.  El/la candidat/a ha de tenir més de 2 anys d'experiència després del 
doctorat en ciència de materials per a aplicacions energètiques, amb coneixements específics provats sobre 
Power-to-X. 
 
S'espera que el/la investigador/a participi activament en l'equip d'emmagatzematge d'energia, de manera 
que ha de tenir habilitats de resolució de problemes i capacitat per treballar en equip amb flexibilitat i 
iniciativa. 
 
 
Requirements:  
 
Essencial:  
 
Experiència en la preparació d'electrocatalitzadors, elèctrodes i components cel·lulars 
 Experiència en el desenvolupament de dispositius d'electròlisi a baixa temperatura per a l'obtenció de 

productes derivats d'hidrogen, amoníac o CO2. 
 Experiència en el camp del Power-to-X. 
 Experiència en el desenvolupament de dispositius/sistemes electroquímics per a la reducció de CO2. 
 Experiència en el desenvolupament de dispositius/sistemes electroquímics per a la producció d'H2. 
 Registre científic i tecnològic d'actuacions sòlid i complementari (a avaluar segons la fase de carrera 

del/de la candidat/a): 
 
o Articles de recerca originals 
o Patents 
o Conferències, actes i llibres 
o Accions de divulgació 
o Participació en projectes de recerca nacionals i internacionals i elaboració de propostes. 
o IP/coordinació de projectes de recerca/WPs nacionals i internacionals  
o Expertise, habilitats i experiència promovent i participant en projectes industrials 

 
 
 
 



 

Es valorarà:  
 
 Experiència en simulacions d'anuncis de disseny de reactors, demostradors i plantes pilot. 
 Es valorarà positivament l'experiència prèvia amb tècniques espectroscòpiques in situ. 
 Es valorarà positivament l'experiència prèvia en càlculs teòrics, simulació de processos, 

eines computacionals. 
 Experiència en el camp de la captura i utilització de carboni (CCU). 
 Experiència en desenvolupament de catalitzadors i síntesi de materials porosos. 
 Disseny de catalitzadors racionals d'anuncis de síntesi de materials 
 Experiència en disseny i simulacions de reactors,  
 Es valorarà positivament l'experiència prèvia en electro-conversió, termos-conversió, 

bioconversió o fotosíntesi artificial que prevegi una major integració o combinació de 
rutes. 

 Experiència en el trasllat de resultats de laboratoris al mercat.  
 Experiència en activitats relacionades amb la difusió i l'impacte de la recerca. 
 
 
Idiomes: 
Domini de l'anglès. Es valora positivament el castellà i/o el català. 
 
 
Temes inclosos en l'examen: 
 
Teoria de l'electròlisi;  disseny racional i materials per a l'electrocatàlisi; producció d'hidrogen verd  
ptecnologies ower-to-X; electroquímica; materials per a electrocatàlisi i rutes CCU captura de CO2, 
hidrogen, portadors d'energies, descarbonització de la indústria, descarbonització de la mobilitat, paper 
de l'hidrogen en els processos de descarbonització, ruta electroquímica per a substitucions de routs basats 
en carboni d'origen fòssil.  
 
 

Presidència Titular  Prof. Joan Ramon Morante 
Vocal  Titular  Dra. Teresa Andreu  ( university of Barcelona) 
Secretari/a Titular  Prof. Alejandro Pérez-Rodriguez 
Presidència substitute Sebastian Murcia-López 
Vocal substitute Jordi Arbiol  (ICN2) 
Secretari/a substitute A.Cabot 

 

Més informació sobre el procés de selecció a: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE RECRUITMENT 
OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

 
 

  



 

Data de publicació: 28 de desembre de 2022 
N. Ref.:  160/2022 
 
Àrea:   Materials avançats y Sistemes per la Energia 
Cap d’àrea:   Prof. Joan Ramon Morante 
Grup:   Emmagatzematge d’energia  
Cap de grup:   Prof. Joan Ramon Morante 
 
Posició: Investigador/a d'emmagatzematge d'energia R2: portadors d'energia i 
descarbonització. Power-to-X 
 
Descripció del lloc de treball: 
Investigació i desenvolupament de materials, components i configuracions d'estructures de 
cèl·lules, reactors i sistemes per a la producció de portadors d'energia i processos de 
descarbonització. 
El Energy Storage Group busca un/a investigador/a amb experiència en el camp del Power-to-
X, centrat/da principalment en rutes electrocatalítiques per a la generació de productes de valor 
afegit, hidrogen i combustibles sintètics. Aquestes activitats requeriran experiència en ciència i 
enginyeria de materials, disseny de cel·les electroquímiques, desenvolupament de components 
cel·lulars electroquímics, apilament de cèl·lules i reactors. El/la candidat/a ha de tenir més de 2 
anys d'experiència després del doctorat en ciència de materials per a aplicacions energètiques, 
amb coneixements específics provats sobre Power-to-X. 
 
S'espera que el/la investigador/a participi activament en l'equip d'emmagatzematge d'energia, 
de manera que ha de tenir habilitats de resolució de problemes i capacitat per treballar en equip 
amb flexibilitat i iniciativa. 
 
Requirements:  
 
Essencial:  
 
 Tenir un doctorat en les àrees de Química, Ciència de Materials, Enginyeria Química. 
 Experiència en el camp del Power-to-X. 
 Experiència en el desenvolupament de dispositius/sistemes electroquímics per a la 

reducció de CO2. 
 Experiència en el desenvolupament de dispositius/sistemes electroquímics per a la 

producció d'H2. 
 Historial científic i tecnològic d'actuacions sòlid i complementari (a avaluar segons la fase 

de carrera del candidat): 
o Articles de recerca originals 
o Patents 
o Conferències, actes i llibres 
o Accions de divulgació 
o Participació en projectes de recerca nacionals i internacionals i elaboració de propostes. 
o IP/coordinació de projectes de recerca/WPs nacionals i internacionals  
o Experiència, habilitats i experiència promovent i participant en projectes industrials 

 
 
 
 
 
 
 



 

Es valorarà:  
 
 Experiència en el camp de la captura i utilització de carboni (CCU). 
 Experiència en desenvolupament de catalitzadors i síntesi de materials porosos. 
 Disseny de catalitzadors racionals d'anuncis de síntesi de materials 
 Experiència en disseny i simulacions de reactors, demostradors i plantes pilot. 
 Es valorarà positivament l'experiència prèvia en electroconversió, termoconversió, 

bioconversió o fotosíntesi artificial que prevegi una major integració o combinació de 
rutes. 

 Experiència en el trasllat de laboratoris de resultats al mercat.  
 Experiència en activitats relacionades amb la divulgació i l'impacte de la recerca. 
 
Idiomes: 
 
Domini de l'anglès. Es valora positivament el castellà i/o el català. 

 
 
Temes inclosos en l'examen: 
 
Tecnologies Power-to-X; electroquímica; materials per a electrocatalysis i rutes CCU captura 
de CO2, hidrogen, portadors d'energies, descarbonització de la indústria, descarbonització de 
la mobilitat, paper de l'hidrogen en els processos de descarbonització, ruta electroquímica per 
a substitucions de routs based en carboni d'origen fòssil.  
 
Proposed Jury:  

Presidència Titular  Prof. Joan Ramon Morante 
Vocal  Titular  Dra. Teresa Andreu  ( University of Barcelona) 
Secretari/a Titular  Prof. Alejandro Pérez-Rodriguez 
Presidència substitut Sebastian Murcia-López 
Vocal substitut Jordi Arbiol  (ICN2) 
Secretari/a substitut A.Cabot 
 

Més informació sobre el procés de selecció a: 
CALL AND REGULATORY BASES OF THE SELECTION PROCESS BY COMPETITION FOR THE 
RECRUITMENT OF LABOR PERSONNEL 2022/ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL 
PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL 2022 

 
 




