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1. Preàmbul  
 
El TecnoCampus és un parc científic i de la innovació impulsat per l’Ajuntament de Mataró. 
 

L’administració de la Fundació és responsabilitat del Patronat, òrgan suprem de govern, representació 
i gestió de la Fundació, del qual depenen jeràrquicament els òrgans d’execució, de consulta i auxiliars, 
siguin col∙legiats o unipersonals.  
 

La  integració d’un campus universitari vinculat a  la UPF  i d’un parc empresarial és el principal tret 
diferencial del TecnoCampus, que aposta per l’emprenedoria i per la formació de qualitat vinculada al 
teixit productiu del territori.  L’Ajuntament de Mataró, a través de l’Empresa Pública Empresarial Parc 
TecnoCampus  Mataró (EPE Parc TecnoCampus), és el propietari dels actius immobiliaris del Parc i dels 
passius que se’n deriven. 
 
La Fundació TecnoCampus és  titular de  tres  centres universitaris adscrits a  la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF):  i) L’Escola Superior Politècnica TecnoCampus (ESUPT),  ii) L’escola Superior de Ciències 
Socials  i  de  l’Empresa  TecnoCampus  (ESCSET)  i  iii)  L’Escola  Superior  de  Ciències  de  la  Salut 
TecnoCampus (ESCST). A banda la Fundació té encomanada l’explotació del Parc TecnoCampus.  
 
El pressupost de la Fundació TecnoCampus per l’any 2018 és de 18,5 milions d’euros (el 2017 va ser 
de 17,1 milions d’euros).  Pel que fa a l’EPE Parc TecnoCampus, el pressupost per a l’any 2018 és de 
4,3 milions d’euros, essent el pressupost 2017 de 4 milions d’euros.  
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2. Objecte del procés perfil dels candidats i funcions a desenvolupar 
 
És objecte d’aquestes bases  la  regulació del procés de provisió del  lloc de  treball  corresponent a 
director o directora general de TecnoCampus.  
 
La Direcció General és  responsable de  la direcció executiva de  la Fundació TecnoCampus. La  seva 
principal missió és  liderar  l’organització, amb  visió estratègica, per assolir els objectius que estan 
definits  en  el pla  estratègic 2017‐2022.  És un  rol  generalista que  inclou  la  vessant d’organització 
interna,  la  vessant  de  gestió  dels  centres  acadèmics,  el  desenvolupament  de  la  transferència  de 
coneixement al teixit empresarial  i productiu de  la zona,  l’impuls de  l’emprenedoria,  i  les relacions 
corporatives i institucionals. 
 

El/la Director/a General té la responsabilitat global del funcionalment de la institució, la implantació 
de l’estratègia corporativa i l’assoliment dels objectius planificats. Formen part de les seves principals 
línies d’actuació:  
 

‐ Impulsar  i  coordinar  les  relacions  del  parc  científic  amb  les  empreses  i  fomentar  la 
emprenedoria.  

‐ Millorar les sinèrgies amb la UPF i mantenir relacions fluides amb els seus representants.  
‐ Dirigir  l’equip  humà  en  un  entorn  que  potenciï  l’autonomia  i  les  iniciatives  dels  seus 

integrants, apoderant a aquests, per tal d’enriquir la presa de decisions amb les aportacions 
de cadascun dels membres de l’equip directiu.  

‐ Dirigir  els  recursos  humans  i  econòmics  amb  especial  èmfasi  en  adequar  l’organització  i 
estructura als projectes que contempla el pla estratègic 2017‐2022.  

‐ Impulsar i liderar iniciatives de millora organitzativa.  
‐ Impulsar  i  coordinar  la  creació  d’iniciatives  de  transferència  del  coneixement,  spin‐offs, 

projectes públic‐privats i altres activitats d’innovació.  
‐ Establir relacions eficaces i desenvolupar xarxes que permetin desenvolupar col∙laboracions, 

i promoure negoci amb les principals organitzacions i empreses del territori.  
 
2.1 Perfil dels candidats i funcions 
 
Són requisits mínims de participació: 
 

‐ Ser graduat o llicenciat. 
‐ Tenir una experiència mínima de  5 anys en posicions de direcció. 
‐ Tenir experiència en l’àmbit de les relacions institucionals. 
‐ Es requereix un nivell alt dels idiomes català i castellà.  
‐ És indispensable un nivell avançat o alt de l’idioma anglès.  

 
Experiència funcional 
 

‐ Es requereix experiència en posicions de direcció, generalistes, amb responsabilitat sobre la 
gestió d’equips humans i recursos econòmics.  

‐ Experiència  en  posicions  de  responsabilitat  sobre  el  compte  de  resultats  o  pressupost 
d’organitzacions.  

‐ Experiència en projectes de desenvolupament i millora organitzatius.  
‐ Experiència en liderar equips multidisciplinars.  
‐ Es  valorarà  l’experiència  en  desenvolupar  xarxes  d’empreses,  col∙laboracions  o  aliances  i 

organitzacions rellevants.  
‐ Es valorarà l’experiència en relacions institucionals  
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Experiència sectorial  
 

‐ Es requereix experiència en sectors de serveis B2B de valor afegit, de capital públic, privat o 
públic‐privat, preferiblement en entorns tecnològics avançats.  

‐ Es valorarà que aporti experiència en gestió d’organitzacions en sectors propers o relacionats 
amb  l’activitat del TecnoCampus, orientats al mercat. Exemples: centres de  recerca, parcs 
científics,  centres  tecnològics,  universitats,  escoles  de  postgrau,  col∙legis  professionals, 
associacions empresarials, instituts sectorials, escoles de negoci, gestió d’espais empresarials, 
incubadores d’empreses, entre altres.  

‐ Es valorarà l’experiència en entorns avançats en tecnologies.  
 
Competències i habilitats  
 
Els projectes que té per davant el TecnoCampus requereixen per part de la Direcció General de visió 
estratègica  i  innovadora,  a  més  d’una  alta  capacitat  de  gestió,  d’explorar  sinèrgies,  impulsar 
col∙laboracions  i  construir  aliances  entre  el  sector  públic  i  empresarial.  D’altra  banda,  és  molt 
convenient que aporti habilitats per a la gestió i alineació de persones amb un lideratge que apoderi 
als equips.  
 

‐ Perfil generalista amb visió estratègica i col∙laborativa.  
‐ Persona executiva, amb capacitat de decisió i habilitats de gestió.  
‐ Orientació al mercat.  
‐ Obert/a  als  canvis  que  es  produeixen  tant  a  la  societat  com  dins  de  l’organització  i 

desenvolupar solucions innovadores en resposta a aquests canvis.  
‐ Lideratge promotor, cohesionador, que desenvolupi el potencial de les persones.  
‐ Capacitat  per  construir  relacions  fluides  entre  els  equips  de  l’organització  i  amb  els 

stakeholders del TecnoCampus.  
‐ Capacitat de diàleg i de negociació.  
‐ Orientació  a  resultats  no  exempta  de  vocació  social  orientada  a  generar  impacte  i 

transformació social (col∙laboracions, coresponsabilitat, governança).  
‐ Capacitat de persuasió i influència per alinear i motivar els equips envers als resultats a assolir.  
‐ Capacitat de resolució de problemes.  
‐ Innovació i creativitat.  
‐ Capacitat de treball en equip i en entorns digitals.  
‐ Capital relacional i agenda de contactes.  

 

3. Presentació de candidatures i calendari 
 

Les persones  interessades han de presentar  les  seves  sol∙licituds a  través de  l’empresa Alexander 
Hugues, designada pel Patronat per acompanyar el procés de selecció. El procés de selecció tindrà una 
durada màxima de  tres mesos,  rere  l’aprovació de  les presents bases. El president de  la Fundació 
podrà, motivadament, ampliar el termini fins a un mes addicional.  
 
Les persones interessades poden presentar la seva sol∙licitud a l’atenció de Susanna Sanz, a l’adreça 
s.sanz@alexanderhughes.com, indicant‐hi el número de referència MAH180212. 
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4. Valoració de les candidatures 
 
L’empresa  especialitzada  designada  pel  Patronat  durà  a  terme  un  anàlisi  amb  profunditat  de  la 
documentació  curricular,  valoració  de  mèrits  i  capacitats  de  les  persones  candidates.  Emprarà 
mètodes d’entrevistes amb profunditat i altres accions pròpies de la selecció de directius. 
 

 5. Resolució del procés 
 

El procés generarà un informe escrit per part de la consultora designada pel Patronat que inclourà una 
avaluació  de  totes  les  persones  candidates,  el  detall  de  la  seva  valoració  en  diferents  àmbits  de 
competència  i  la classificació ordenada entre ells de forma argumentada. Indicarà, així mateix, una 
relació de tres candidatures finalistes. L’informe s’elevarà al Patronat de la Fundació TecnoCampus. 
 
 
  
 
A Mataró,  21 de març  de 2018. 
 
 
 


