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BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE LA PLAÇA DE DIRECTOR/A DE LA CÀTEDRA 

D’ECONOMIA CIRCULAR I SOSTENIBILITAT DE TECNOCAMPUS 
 
S’obre convocatòria per cobrir la plaça de director/a de la Càtedra d’Economia Circular i 
Sostenibilitat de Tecnocampus com a càrrec unipersonal a Tecnocampus. 

La Càtedra es crea per impulsar projectes de recerca i desenvolupament, transferència, formació 
i divulgació en economia circular i sostenibilitat, des del conveni establert entre AMSA (Aigües 
de Mataró), el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, SIMMAR S.L. 
i la Fundació Tecnocampus.   

L’activitat de la Càtedra resulta essencial per al procés de transformació de Mataró i la comarca 
del Maresme cap a l’economia circular, en la qual la recerca té un paper fonamental. 
 
FUNCIONS A DESENVOLUPAR: 

 

Les funcions a desenvolupar pel director/a de la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat de 

Tecnocampus són: 

 

- Elaborar i proposar al Consell de Direcció el programa anual d'activitats de la Càtedra amb 
l’assessorament del Consell Assessor i d’acord amb l’estratègia de la Càtedra. 

- Elaborar el pressupost i gestionar-lo.  
- Elaborar, la memòria de l’any en curs i el pla d’actuacions per l’any següent i elevar-los al 

Consell de Direcció per a la seva aprovació. 
- Informar periòdicament al Consell de Direcció de l’execució del pla anual.  
- Coordinar l’equip d’investigadors/es. 
- Coordinar les activitats anuals de la Càtedra. 
- Nomenar els tribunals que han de decidir l’atorgament de beques i premis. 
- Assistir a les reunions del Consell Assessor i a les reunions del Consell de Direcció.   
- Cercar empreses i entitats col·laboradores i impulsar el mecenatge i patrocini. 
- Representar la Càtedra davant tercers. 
- Impartir docència, si s’escau, en l’àmbit de l’economia circular. 
 

FASE 0: VALORACIÓ DELS REQUISITS INDISPENSABLES: 

 

Un cop tancat el termini de recepció de candidatures, es procedirà a revisar que totes les 

persones que hagin presentat candidatura compleixin els requisits indispensables i s’emetrà una 

llista de candidats/tes admesos/es i exclosos/es que es publicarà a la pàgina web de 

Tecnocampus. 

 

- Estar en possessió del grau de Doctor/a. (cal especificar-ho clarament en el CV). 
- Alt nivell d’anglès, (cal especificar-ho clarament en el CV i en cas de tenir-ne aportar 

acreditació escanejada). 
 

FASE 1: VALORACIÓ CURRICULAR: 

 
Els membres de la comissió de selecció designats per la direcció general, valoraran els següents 
aspectes valorables de cadascun dels CV de les persones que compleixin els requisits 
indispensables, és a dir, els/les candidats/es admesos/es. Aquesta valoració es farà per separat 
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per cadascun dels membres de la comissió de selecció i després es posarà en comú per calcular 
la puntuació mitjana de cada candidat/a. 
 
Els aspectes a valorar són: 
 

a) Experiència docent universitària en l’àmbit de l’economia circular (cal especificar-ho 
clarament en el CV i s’acreditarà mitjançant certificat de docència expedit per la universitat 
on s’hagi realitzat). 

b) Acreditació en recerca AQU/ANECA, (cal especificar-ho clarament en el CV i en cas de tenir 
l’acreditació aportar el document escanejat). 

c) Recerca vinculada a l’àmbit de l’economia circular. 
d) Experiència en projectes de transferència de coneixement o consultoria de l’àmbit de 

l’economia circular. 
e) Participació en projectes d’àmbit internacional vinculats a l’economia circular. 
f) Formació universitària en enginyeria i/o en l’àmbit tecnològic i/o ambiental. 
g) Trajectòria professional en l’àmbit tecnològic i/o ambiental. 
h) Altres mèrits. La comissió de selecció podrà valorar altres elements del currículum que 

consideri una aportació al perfil del/a candidat/a.  

FASE 2: ENTREVISTA I PRESENTACIÓ DE PROJECTE: 

 

Un cop finalitzada la fase 1, es convocaran a entrevista i presentació de projecte a les persones 

que superin els 40 punts en aqueta fase 1 de valoració del CV 

 

En aquesta entrevista i presentació de projecte davant del tribunal de la comissió de selecció 

el/la candidat/a haurà de: 

 

- Presentar la seva trajectòria professional, acadèmica i científica (10 minuts). 
- Presentar una proposta/projecte de desenvolupament de la Càtedra d’Economia Circular i 

Sostenibilitat a Tecnocampus. (màx. 20 minuts). 
- Atendre el torn de preguntes de la comissió de selecció (10 minuts). 
 
RESOLUCIÓ DEL PROCÉS  
 
Un cop obtingudes les puntuacions atorgades a cada candidat/a en la fase 1 i 2, els membres de 
la comissió de selecció, en el termini màxim de 6 dies, deliberaran conjuntament sobre les 
candidatures finalistes i resoldran sobre el procés atorgant una puntuació final en la que es 
proposarà al director general de Tecnocampus la designació i contractació del/a candidat/a que 
hagi obtingut més puntuació. En el seu cas, la comissió podrà proposar deixar el procés desert 
si, de manera motivada, així ho determina. 
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TERMINI DE LLIURAMENT DE CANDIDATURES: 

 
Fins al 11/03/2020 inclòs, cal inscriure’s a la següent adreça:  
https://www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball/ofertes-obertes/S13-2020 
 
Per a qualsevol incidència us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat  
 
Cal identificar a l’assumpte el número de referència de la convocatòria: S13_2020_CAT_ECS 
 

 

 

Data de publicació:  05/03/2020

https://www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball/ofertes-obertes/S13-2020
mailto:seleccio@tecnocampus.cat
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Barems de puntuació que s’utilitzaran per a la valoració dels candidats/es admesos/es 

 

  
FASE 1: CURRICULUM  

(60 punts màx.) 

FASE 2: ENTREVISTA I PRESENTACIÓ DE 
PROJECTE  

(40 punts màx.) 
TOTAL 

ASPECTES 
VALORABLES 

a) 
Experiènc
ia docent 
universit
ària en 
l’àmbit 
de 
l’econom
ia circular  

b)Acredit
ació en 
recerca 
AQU/ANE
CA 

Recerca 
vinculada a 
l’àmbit de 
l’economia 
circular. 

Experiència en 
projectes de 
transferència 
de 
coneixement 
o consultoria 
de l’àmbit de 
l’economia 
circular  

e) Haver 
participat en 
projectes 
d’àmbit 
internaciona
l vinculats a 
l’economia 
circular. 

f) Formació 
universitària 
en enginyeria 
i/o en l’àmbit 
tecnològic i/o 
ambiental. 

g) Trajectòria 
professional 
en l’àmbit 
tecnològic i/o 
ambiental. 

 h) 
Altres 
mèrits 

Entrevista Presentació   

PUNT. MÀX. 5 5 10 10 10 7 8 5 20 20 100 

 
 
 
Calendari orientatiu 
 

1. Publicació anunci:  05/03/2020 
2. Presentació candidatures fins el:  11/03/2020 
3. Publicació llista admesos i exclosos a participació: el 13/03/2020 
4. Entrevista i presentació de projecte. Els/les candidats/es finalistes seran avisats de la data de l’entrevista/presentació per correu electrònic o 

telèfon. Segona quinzena de març 2020 
 


