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COMISSIÓ DE RECURSOS HUMANS

SESSIÓ DE 4 D’OCTUBRE DE 2006

1. S’aprova convocar les beques predoctorals i postdoctorals que consten als annexos que 
s’adjunten, les quals ja havien estat convocades en edicions anteriors i romanien vacants, o 
bé  s’han dotat a l’empara del programa d’“Investigador Actiu”. 

BASES DE lA CONvOCAtòRIA DE CONCURS PúBlIC PER A lA CONCESSIÓ DE BEqUES DE RECERCA 
PREDOCtORAlS - UNIvERSItAt ROvIRA I vIRgIlI

1. Normativa d’aplicació

- Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
- Decret 202/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aprova l’Estatut de la Universitat Rovira i 

Virgili.
- Acord del Consell de Govern de la URV de 21 de desembre de 2005, pel qual s’aprova la 

modificació de la figura del becari predoctoral de la URV.
- Reial decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador 

en formació.

2. Bases

2.1 Relació de beques

Les beques que es convoquen a concurs es relacionen a l’annex que s’adjunta a aquestes 
bases.

2.2 Característiques de les beques

Els becaris són de recerca i docència amb dedicació a temps complet. La seva principal 
obligació serà realitzar una tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili, a l’empara d’un dels 
seus programes de postgrau o programes oficials de doctorat. A més, el consell de departament 
corresponent els podrà assignar una col·laboració en tasques docents no superior als 6 crèdits/
curs anuals. Aquestes col·laboracions constaran en el POA del becari/ària i representaran força 
docent disponible per al departament al qual estigui adscrit.

2.3 Requisits
a) Amb caràcter general:

- Haver complert els 18 anys i no haver superat l’edat de jubilació.
- No tenir cap defecte o malaltia que impedeixi el desenvolupament normal de les funcions 

corresponents.
- No estar separat, per causa d’expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les 

administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions 
públiques.

- No incórrer en cap motiu d’incompatibilitat, segons el que disposa la Llei 53/1984, de 26 
de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

b) Amb caràcter específic:
- Estar en possessió de la formació acadèmica que permeti accedir directament als estudis 

de doctorat, o bé necessitar matricular-se com a màxim de 60 crèdits ECTS d’un màster 
de la URV per tal de concloure els estudis que permetin matricular-se de la tesi doctoral. 
La Comissió de Postgrau i Doctorat serà l’òrgan competent, d’acord amb les propostes 
dels òrgans responsables dels màsters, per determinar els crèdits que ha de cursar cada 
candidat/a o per autoritzar, si s’escau, l’admissió al programa oficial de doctorat. Abans de 
l’inici del període de gaudiment de la beca, el candidat/a seleccionat haurà de presentar 
al Servei de Recursos Humans i Organització una còpia de la matrícula —o, si escau, 
de la sol·licitud de preinscripció— al programa de màster o postgrau al qual hagi estat 
admès. Si finalment el candidat/a seleccionat no formalitzés la matrícula esmentada, 
perdria el dret a tenir la beca i es proposaria el següent candidat/a en l’ordre de prelació 
que el departament corresponent, si és el cas, hagi acordat.
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2.4 Durada

Les beques tenen una durada màxima de quatre anys. Al final del segon any, el becari/
ària ha d’acreditar haver obtingut el diploma d’estudis avançats o el document administratiu 
que el substitueixi d’acord amb la nova estructura d’ensenyaments adaptada a l’espai europeu 
d’educació superior. Durant els dos primers anys, la URV contractarà una pòlissa d’assegurança 
per cobrir les despeses d’accident, malaltia i responsabilitat dels becaris. Durant el tercer i quart 
any, els becaris seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social, d’acord amb les 
condicions que estableix el Reial decret 63/2006, de 27 de gener de 2006, pel qual s’aprova 
l’Estatut del personal investigador en formació.

Les beques es renovaran anualment. Per renovar una beca, cal l’informe favorable del 
departament al qual estigui adscrit el becari/ària, en el qual s’indicarà el programa de postgrau o 
de doctorat en el qual està matriculat el becari/ària, l’estat de la tesi i la previsió de finalització. 
També caldrà adjuntar l’informe favorable del director/a de tesi del becari/ària.

Els períodes gaudits d’altres beques homologables per la seva quantia, procés de selecció i 
naturalesa seran descomptats del còmput total d’aquesta beca. 

2.5 Quantia

L’assignació mensual de les beques és igual que les del Departament d’Universitats, Recerca 
i Societat de la Informació per a becaris predoctorals i s’hi aplicarà la retenció que correspongui 
d’acord amb la normativa fiscal vigent. Els beneficiaris de les beques gaudiran de la gratuïtat dels 
preus acadèmics oficials dels estudis de màster, si s’escau, i doctorat d’aquesta Universitat.

2.6 Documentació que han de presentar les persones candidates:

Els aspirants que reuneixin les condicions necessàries per optar a alguna de les beques hauran 
de presentar la documentació següent:

- Sol·licitud adreçada al rector de la Universitat.
- Curriculum vitae, amb justificació documental.
- Fotocòpia del títol acadèmic.
- Certificat acadèmic oficial on constin les assignatures cursades amb el nombre d’hores o 

crèdits i la qualificació de cadascuna. Cal que la persona interessada disposi d’una nota 
mitjana d’1.5 en el seu expedient acadèmic, ponderat d’acord amb els criteris que empra 
l’AGAUR.

- Altres mèrits.
- DNI/NIE o passaport.

Tota la documentació s’ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, dins del termini establert 
en el punt següent. 

2.7 Presentació de sol·licituds
- Termini de presentació de sol·licituds: 17 d’octubre de 2006.
- Lloc de presentació: Registre General de la Universitat.
2.8 Resolució

El consell de departament al qual s’adscrigui la beca resoldrà el concurs i l’acord final es farà 
públic al tauler d’anuncis del departament. El concurs podrà quedar desert. Les reclamacions 
contra els acords s’hauran d’adreçar, en el termini d’un mes, comptador a partir de la data de la 
publicació de l’acord, al rector de la Universitat, i s’hauran de presentar al Registre General.

2.9 Incompatibilitats

El benefici d’aquestes beques és incompatible amb qualsevol altra beca i també amb sous 
i salaris que impliquin una vinculació contractual de característiques similars, o bé aquelles 
activitats que puguin restar exclusivitat a la dedicació a la beca a judici de la Comissió de 
Recursos Humans delegada del Consell de Govern d’aquesta Universitat.

2.10 Altres
- La concessió de la beca no estableix cap relació contractual o estatutària amb el 

departament al qual quedi adscrit el becari/ària ni implica cap tipus de compromís per 
part del departament receptor amb relació a la posterior incorporació del becari/ària a la 
plantilla del departament.

FOU 44 / Consell de govern de 26 d’octubre de 2006 / Comissions delegades



3333 FOU 44 / Consell de govern de 26 d’octubre de 2006 / Comissions delegades

- D’acord amb la Normativa de patents de la URV, aprovada pel Consell de Govern en data 
18 de febrer de 2004, els resultats de la gestió de la recerca o que en siguin conseqüència 
als quals arribi la persona beneficiària de la beca, pertanyen a la URV, en qualsevol forma 
o territori en què es pugui presentar i en qualsevol forma de propietat intel·lectual o 
industrial, patents incloses.

BASES DE lA CONvOCAtòRIA DE CONCURS PúBlIC PER A lA CONCESSIÓ DE BEqUES DE RECER-
CA POStDOCtORAlS - UNIvERSItAt ROvIRA I vIRgIlI 

1. Normativa d’aplicació

- Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.
- Decret 202/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aprova l’Estatut de la Universitat Rovira i 

Virgili.

2. relació de Beques

Les beques que es convoquen a concurs es relacionen a l’Annex que s’adjunta a aquestes 
bases.

3. característiques de les Beques

Els instituts universitaris i els departaments de la URV podran disposar de becaris/àries de 
recerca postdoctorals per desenvolupar tasques de recerca pròpies. Aquestes beques es crearan 
en funció de les disponibilitats pressupostàries i necessàriament aniran lligades a un projecte de 
recerca específic o a un programa institucional de suport a la recerca. Tanmateix el consell de 
departament o institut podrà assignar als becaris/àries tasques docents no superiors a 8 crèdits 
anuals. Aquestes col·laboracions docents constaran en el POA del becari/ària i representaran 
força docent disponible per al departament als qual estigui adscrit.

4. requisits dels caNdidats/es

a) amb caràcter general:
- Haver complert els 18 anys i no haver superat l’edat de jubilació.
- No tenir cap defecte o malaltia que impedeixi el desenvolupament normal de les funcions 

corresponents.
- No estar separat, per causa d’expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les 

administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions 
públiques.

- No incórrer en cap motiu d’incompatibilitat, segons el que disposa la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques.

b) amb caràcter específic:
- estar en possessió del títol de doctor/a.

5. durada

Les beques seran anuals i es podran renovar per igual període amb l’acord del Consell de 
Departament o Institut i segons el límit que indiqui la durada del projecte. En qualsevol cas, la 
durada total no podrà excedir els quatre anys.

6. quaNtia 

L’assignació mensual de les beques postdoctorals tindrà un import equivalent a la retribució 
bruta d’un ajudant doctor durant un any entre dotze mensualitats.

7. documeNtació a preseNtar pels caNdidats

Els candidats que reuneixen les condicions necessàries per optar a alguna de les beques 
postdoctorals hauran de presentar la següent documentació:

- Sol·licitud adreçada al rector de la Universitat.
- Curriculum vitae, amb justificació documental.
- Fotocòpia títol acadèmic.



- Fotocòpia del DNI.
- Altres mèrits.

Tota la documentació s’ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, en el Registre General 
de la URV, fins el dia 17 d’octubre de 2006.

8. resolució

El Consell de Departament al qual s’adscrigui la beca resoldrà el concurs i l’acord final es 
farà públic al tauler d’anuncis del departament. El concurs podrà restar desert. Les reclamacions 
contra els acords hauran de ser adreçades, en el termini d’un mes, comptador a partir de la data 
de la publicació de l’acord, al rector de la Universitat i presentades al Registre General.

9. iNcompatiBilitats

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca i també amb sou i salaris que 
impliquin una vinculació contractual de similars característiques, o bé, aquelles activitats que 
puguin restar exclusivitat a la dedicació a la beca a judici de la comissió de Recursos Humans 
delegada del Consell de Govern d’aquesta Universitat.

10. altres

10.1 La concessió de la beca no implica cap tipus de compromís per part del departament 
receptor amb relació a la posterior incorporació del becari a la plantilla del 
departament.

10.2 D’acord amb la Normativa de patents de la URV aprovada pel Consell de Govern 
amb data 18 de febrer de 2004, els resultats de la gestió de la recerca o que siguin 
conseqüència de la mateixa, als quals arribi el beneficiari de la beca, pertanyen a la 
URV, en qualsevol forma o territori en què es pugui presentar i en qualsevol forma de 
propietat intel·lectual o industrial, patents incloses.

2. S’aprova la creació de noves places i la modificació de places existents d’acord amb l’annex 
següent: (vegeu a partir de la pàgina següent)

3. S’acorda modificar la convocatòria de la plaça de Responsable de Biblioteca del Campus 
Terres de l’Ebre, s’acorda amb la modificació de la plaça aprovada en el punt anterior.
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Fitxa de lloc de treball

Personal funcionari

Lloc de treball: Tècnic de Gestió Econòmica de la Recerca Codi: PF000194

Unitat / Subunitat: Servei de Gestió de la Recerca

Règim: FC Grup: B Nivell: 22 C. específic: 10.609,16 Dedic:

F. accés: CO Titul. restring.: Diplomat/da Empresarials o similar F. provisió:

Organigrama Processos / Funcions / Tasques

 - Col·laborar en la planificació de la gestió.

 - Proposar procediments per assolir una
   gestió eficaç dels recursos.

 - Proposar millores en el seu àmbit.

 - Promoure el disseny d'eines per a la gestió 

   eficient i eficaç.

 - Participar en les reunions de la seva àrea 

   de competència.

 - Potenciar els recursos de què es disposa.

Competències

Coneixements
 - Gestió de processos

 - Optimització de recursos

 - Comptabilitat pressupostària

 - Comptabilitat analítica

 - Comptabilitat patrimonial

 - Entorn de la recerca a la URV

 - Objectius en l'àmbit de la recerca a la URV

 - Programa de comptabilitat a la URV

 - Capacitats

 - Anàlisis i síntesis  - Delegació

 - Organització  - Eficiència

 - Planificació  - Eficàcia

 - Priorització  - Superació

 - Coordinació  - Formació

 - Comunicació

 - Integració

Habilitats

 - Motivar

 - Receptivitat Observacions

 - Sentit pràctic

 - Claredat

 - Innovador

 - Agilitat i adaptació als canvis

 - Interès pels temes de recerca

 - Buscar, comprendre i utilitzar la informació

Cap del Servei
de Gestió de la

Recerca

Tècnic de gestió 
econòmica de la recerca
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Fitxa de lloc de treball

Personal eventual

Lloc de treball: Coordinador/a de Recursos Humans PAS

Unitat / Subunitat:  Gerència

Règim: PE Grup: C. específic: Lletra: Dedic: DHE

F. accés: NOM Titul. restring.:  F. provisió: NOM

- Coneixements jurídics relatius a la gestió dels RH.

- Sistemes de planificació i qualitat.

- Direcció i coordinació de plans de treball.

- Idiomes: Anglès i complementàriament altres.

- Ofimàtica a nivell avançat.

Capacitats
- Lideratge  - Anàlisi - Comunicació

- Orient. millora - Eficiència - Innovació

- Orient. qualitat - Organització - Negociació

- Orient. Result. - Treball equip Observacions
- Planificació - Autonomia

- Direcció - Coordinació

Habilitats
- Agilitat - Empatia

- Assertivitat - Flexibilitat

- Sentit pràctic - Creativitat

- Altres funcions i tasques que, per delegació del gerent, li siguin encarregades 
dins de l'àmbit de la gestió dels recursos humans.

D'acord amb les directrius de la gerència, s'encarregarà de coordinar  la gestió del 
PAS de la Universitat.

- Interacció amb els agents o serveis responsables de la planificació i la gestió 
dels RH-PAS  a la Universitat.

- Coordinar la realització d'anàlisis, estudis i plantejaments relacionats amb les 
polítiques de desenvolupament i planificació dels RH a la URV.

- Coordinar la negociació sindical amb els representants dels treballadors dels 
membres del PAS.

- Impulsar els mecanismes de foment de la comunicació interna entre el personal 
d'administració i serveis.

- Coordinar les diferents activitats que comprenen el desenvolupament 
professional del PAS (carrera professional,
avaluació del compliment, valoració dels llocs de treball…).

- Observació de tendències i de les millors pràctiques relacionades amb la 
planificació dels RH a l'entorn universitari, aplicant-les, si s'escau, per a la millora 
d'aquests àmbits a la URV.

- Establir les normatives que defineixin el marc de referència per al PAS de la 
URV.

Organigrama

Competències Processos / Funcions / Tasques

- Coneixements amplis relatius a la gestió, planificació i 
desenvolupament dels RH a l'entorn universitari.

Coneixements

- Coneixement de tendències i oportunitats en la planificació dels RH i 
O.

- Coneixement de l'àmbit universitari, en general i en particular, dels 
seus recursos humans.

- Coneixements relatius al desenvolupament dels llocs de treball i a 
l'evolució professional de les persones que els ocupen.

- Coneixement d'estratègies, metodologies i tècniques relatives al 
desenvolupament dels RH (avaluació, desenvolupament professional, 
incentivació, formació, valoració i anàlisi retributiu, etc.).

- Direcció de projectes d'implantació de millores organitzatives 
(organització, processos, suport informàtic, etc.).

GERENT

Coordinador/a de Recursos 
Econòmics

Coordinador/a de Recursos 
Humans PAS
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Fitxa de lloc de treball

Personal laboral

Lloc de treball: Tècnic/a Oficina Pressupostària Codi: PL000235

Unitat / Subunitat: Gerència / Oficina Pressupostària

Règim: L Grup: I C. de lloc de treball: Lletra:   O Dedic: DH

F. accés:   C Titul. restring.: Llicenciatura en CEiE o homòlogues F. provisió:  C

Organigrama Processos / Funcions / Tasques

i econòmic de la URV.

Competències

Coneixements

Capacitats

- Organització - Planificació - Delegació

- Presentació - Negociació  

- Eficacia 

- Eficiència 

- Iniciativa - Creativitat  

- Lideratge - Coordinació  

- Comunicació   

   

Habilitats

- Agilitat   

- Flexibilitat - Assertivitat  

- Receptivitat - Confidencialitat  

  

  

   

 

 

 

 

millora contínua dels processos i funcions en les què està

 - Participar en fer el seguiment continuat del compliment de

l'execució del pressupost.

 - Col·laborar per vetllar per la correcta execució i per la

involucrada l'Oficina Pressupostària i de tot el cicle pressupostari 

 

 

 

 

 

sempre que es corresponguin amb la categoria i 

- Altres funcions i tasques, de caràcter transitori que, 

- Presa de decisions 

característiques de la mateixa.

- Resolució de conflictes  

- Anglès i/o un segon idioma estranger.

cera aplicables a l'Administració Pública.

- Coneixement de programes informàtics de gestió

encarregades pels seus superiors o d'acord amb els

òrgans corresponents, s'assignin a aquesta plaça,

- Coneixement de legislació pressupostària i finan-

econòmica, fulls de càlcul, tractament de textos,

bases de dades, eines d'anàlisi financera, etc.

- Legislació universitària bàsica i normativa de la URV.

- Planificació, elaboració i control pressupostaris,

pel que fa a pressupostació i comptabilitat públiques.

 * D'acord amb les directrius de la gerència i del 

l'elaboració i gestió del pressupost i en el

vessant d'estudis i anàlisis econòmics i financers i de 

costos de la URV.

tècnic responsable d'anàlisi i estudis pressupostaris.

- Participar en els processos a realitzar en l'àmbit

de l'Oficina Pressupostària, en el vessant de GERENT

COORDINADOR/A RECURSOS HUMANS
COORDINADOR/A 

RECURSOS ECONÒMICS

TÈCNIC OFICINA 
PRESSUPOSTÀRIA

RESPONSABLE ANÀLISIS
I ESTUDIS PRESSUP.
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Fitxa de lloc de treball

Personal laboral

Lloc de treball: Tècnic Responsable de l'Oficina  Pressupostària Codi: PL000383

Unitat / Subunitat: Gerència / Oficina Pressupostària

Règim: L Grup: I C. de lloc de treball: Lletra: M Dedic: DH

F. accés: C Titul. restring.: Llicenciatura en CEiE o homòlogues F. provisió: C

Organigrama Processos / Funcions / Tasques

 

costos de la URV.

- Actuar com enllaç amb el Tècnic/a de Gestió

del Consell Social i el Cap de Servei d'Economia per 

Competències assegurar la millor gestió del cicle pressupostari i 

econòmic de la Universitat.

Coneixements - Fer el seguiment continuat i responsabilitzar-se del compliment 

- Supervisar i dirigir, de les funcions i tasques

- Legislació universitària bàsica i normativa de la URV. del Tècnic/a de l'Oficina Pressupostària.

- Vetllar per la correcta execució i per la millora

contínua dels processos i funcions en les què està

involucrat/da dins l'Oficina Pressupostària, i a les .

relacions de l'Oficina Pressupostària amb altres 

unitats.

- Donar suport, formació i instruccions i coordinar els

Capacitats centres de cost per a la correcta elaboració i execució  

- Organització - Planificació/prioritza del pressupost.

- Anàlisi - Assessorar l'equip de govern en temes relacionats 

- Eficàcia - Orient. Qualitat amb la gestió pressupostària per a la presa de decisions.

- Eficiència - Fer la gestió dels ajustos i modificacions pressupostàries 

- Orient. Millora   

- Comunicació   - Altres funcions i tasques, de caràcter transitori que, 

- Presentació   encarregades pels seus superiors o d'acord amb els

  òrgans corresponents, s'assignin a aquesta plaça,

Habilitats sempre que es corresponguin amb la categoria i 

- Agilitat   característiques de la mateixa.

- Flexibilitat   Observacions

- Receptivitat   

- Confidencialitat   

  

   

   

   

bases de dades, eines d'anàlisi financer, etc.

- Coneixement de legislació pressupostària i finan-

derivades de l'execució del pressupost i de les necessitats
 que se'n derivin.

 

- Presa de decisions 

cera aplicables a l'Administració Pública.

 - Anglès i/o un segon idioma estranger.

- Coneixement de programes informàtics de gestió

econòmica, fulls de càlcul, tractament de textos,

centres de cost i òrgans per contemplar les seves partides.

- Planificació, elaboració i control pressupostaris,

pel que fa a pressupostació i comptabilitat públiques.

de l'execució del pressupost de la URV i advertint i gestionant 
les possibles desviacions.

 * D'acord amb les directrius del gerent:

- Realitzar estudis i anàlisis econòmics i financers i de

- Planificar, prioritzar, organitzar, executar,

el seguiment, control i avaluació de les funcions defi-

nides per a l'Oficina Pressupostària.

- Coordinar i liderar tot el procés d'elaboració del pressupost 

de la URV, interactuat amb els responsables de tots els 

GERENT

COORDINADOR/A RECURSOS HUMANS COORDINADOR/A 

RECURSOS ECONÒMICS

TÈCNIC OFICINA 
PRESSUPOSTÀRIA

RESPONSABLE ANÀLISIS
I ESTUDIS PRESSUP.
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Fitxa de lloc de treball

Personal eventual

Lloc de treball: Coordinador/a Recursos Econòmics Codi: EE000181

Unitat / Subunitat: Gerència

Règim: PE Grup: C. específic: Lletra: Dedic: DHE

F. accés: NOM Titul. restring.:  F. provisió: NOM

- Direcció i coordinació de plans de treball.

- Idiomes: Anglès i complementàriament altres.

- Ofimàtica a nivell avançat.

- Lideratge - Anàlisi - Comunicació

- Orient. millora - Eficiència - Precisió

- Orient. qualitat - Organització - Innovació

- Orient. result. - Treball equip - Adapt. canvi

- Coordinació - Autonomia
- Planificació

- Direcció Observacions

- Agilitat - Creativitat -Sentit pràctic

- Assertivitat - Objectivitat

- Empatia - Flexibilitat

- Coordinar la gestió econòmica i les auditories de les empreses participades. 
Interaccionar en la realització d'estudis de viabilitat de les empreses. 

- Coordinar els informes econòmics a realitzar, tant per necessitats internes com 
per agents governamentals i altres. Coordinar el rendiment de comptes des del 
vessant econòmic de qualsevol activitat de la Universitat.

- Coordinar l'auditoria de la URV.

- Coordinar i impulsar nous projectes d'àmbit econòmic que la Universitat estigui 
interessada en tirar endavant.

Capacitats

Organigrama

Competències Processos / Funcions / Tasques

Coneixements

- Coordinar les memòries econòmiques de les activitats de la Universitat (plans 
d'estudis, nous ensenyaments, postgraus, etc.).

- Coordinar tot el procés d'elaboració del pressupost de la URV. Anàlisi i seguiment 
del pressupost.

- Introduir millores als processos de gestió pressupostària.

- Planificació, anàlisi i seguiment dels recursos econòmics del pla d'inversions.

-Supervisió de les memòries econòmiques de les convocatòries dels parcs 
científics i tecnològics.

Habilitats

D'acord amb les directrius de la gerència, s'encarregarà de coordinar la planificació 
econòmica i pressupostària de la URV.

- Interacció amb els agents o serveis responsables de la gestió econòmica a la 
Universitat.

- Coneixement de l'àmbit universitari, en general i en particular, del seu
finançament i recursos econòmics.

- Sistemes de planificació i qualitat.

- Coneixement d'estratègies, metodologies i tècniques relatives a la 
gestió i planificació econòmica i financera.

- Coneixements amplis relatius a la gestió i planificació econòmica a 
l'entorn universitari.

- Coneixements tècnics  relatius a la gestió econòmica a la URV.

- Direcció de projectes d'implantació de processos de 
desenvolupament o seguiment pressupostari i d'anàlisi d'informació 
econòmica.

- Analitzar i interpretar el model de finançament de les universitats públiques 
catalanes, i participar en els estudis de finançament dins del sistema universitari 
català.

GERENT

Coordinador/a de Recursos 
Econòmics

Coordinador/a de Recursos 
Humans PAS
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Fitxa de lloc de treball

Personal laboral

Lloc de treball: Tècnic/a de Prevenció Codi: PL000332

Unitat / Subunitat: Gerència

Règim: L Grup: I C. de lloc de treball: Lletra: O Dedic: DH

F. accés: C Titul. restring.: F. provisió: C

Organigrama Processos / Funcions / Tasques

- De forma general, i seguint les directrius de Ge-

rència, desenvolupar, fer el seguiment i avaluar la

implantació en la URV de la normativa de prevenció

de riscos laborals i altres normatives relacionades 

amb la seguretat i la salut en el treball.

- Promoure els comportaments segurs en el desenvo-

lupament dels diferents llocs de treball i fomentar

l'interès i la cooperació dels treballadors en l'acció

preventiva.

- Col·laborar en l'avaluació de riscos i proposar,

si s'escau, mesures per al control i reducció

dels mateixos.

Competències - Participar en la planificació de l'activitat preventiva i

dirigir les actuacions a desenvolupar en casos d'emer-

Coneixements gència i primers auxilis.

 - Llei de Prevenció de Riscos Laborals i reglaments

que la desenvolupin (nivell superior). - Col·laborar amb els serveis de prevenció propis de

 - Medicina del treball. la URV i amb la mútua corresponent o altres entitats

 - Seguretat en el treball. similars pel que fa a la vigilància i la protecció de la

 - Higiene industrial. salut dels treballadors.

 - Ergonomia.

 - Avaluació de riscos. - Col·laborar amb el Comitè de Seguretat i Salut i par-

 - Primers auxilis. ticipar en les seves reunions.

 - Nocions bàsiques d'obres i instal·lacions.

 - Normativa laboral. - Col·laborar amb altres serveis tècnics de la URV i

 - Aplicatius informàtics per al desenvolupament de amb altres òrgans interns o externs en l'elaboració

les tasques i funcions assignades. i execució de plans d'emergència.

Capacitats

- Organització Presa de decisions

- Planificació/Priorització

- Coordinació - Delegació

- Anàlisi multidisciplinar de problemes

- Comunicació - Orient. Qualitat 

- Motivació - Orient. Millora Observacions

- Eficàcia - Eficiència

- Direcció/Coordinació

Habilitats

- Agilitat

- Flexibilitat

- Sentit pràctic

- Receptivitat

sempre que es corresponguin amb la categoria i 

característiques de la mateixa.

- Planificar, comunicar i impartir formació relacionada amb la 
seguretat i salut laboral.

- Altres funcions i tasques, de caràcter transitori que, 

encarregades pels seus superiors o d'acord amb els

òrgans corresponents, s'assignin a aquesta plaça,

Tècnic/a de Prevenció

GERÈNCIA
Vicerector/a de 

Campus i Relacions 
Institucionals

Relació jeràrquica

Relació funcional
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Fitxa de lloc de treball

Lloc de treball: Vicegerent Codi: EE000424

Unitat / Subunitat: Gerència

Règim: PE Dedic: DHE

F. accés: NOM Titul. restring.: F. provisió: NOM

Organigrama Processos / Funcions / Tasques

 - En relació amb els àmbits funcionals assignats pel 

gerent:

 * Fixar els objectius anuals i proposar activitats de 

millora.

 * Esdevenir el lligam continu entre les unitats de ges-

tió assignades i l'equip de govern.

Competències

 * Relacionar-se amb els membres de l'equip de go-

Coneixements vern corresponents, en funció de l'àmbit assignat.

 - Gestió pública.  * Controlar l'execució dels acords dels òrgans de 

 - Gestió pressupostària. govern de la URV en relació amb les competències

 - Tècniques de direcció. dels àmbits assignats.

 - Tècniques de comunicació.

 - Tècniques de negociació.  - Donar suport al gerent en les activitats pròpies de

 - Avaluació institucional. la gerència i el control de la gestió i, si s'escau, re-

 - Anglès i/o  complementàriament un segon idioma presentar-lo.

estranger.

Capacitats  - Coordinar-se amb els altres membres de l'equip de

gerència.

 - Organització - Planificació

 - Comunicació - Priorització  - Altres funcions que puguin ser assignades pel ge-

 - Lideratge - Coordinació rent a aquest lloc de treball.

 - Motivació - Integració

 - Direcció - Creació

 - Negociació - Resolució de conflictes

 - Presa de decisions

 - Delegació - Presentació

Habilitats Observacions

 - Receptivitat - Agilitat

 - Seguretat - Sentit pràctic

 - Influència

Personal eventual

 - Coordinar i proposar millores en el funcionament
 dels processos interns de gestió de la URV.

 * Dirigir processos que condueixin a la millora de 
l'organització interna, tal com dimensionaments de 
plantilles, definició de processos…

GERENT

VICEGERENT VICEGERENT VICEGERENT 
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Fitxa de lloc de treball

Personal laboral

Lloc de treball: Tècnic/a de Suport a la Direcció del Consell Social Codi: PL000277

Unitat / Subunitat: Consell Social

Règim: L Grup: I C. de lloc de treball: Lletra: O Dedic:  DH

F. accés: C Titul. restring.: F. provisió: C

Organigrama Processos / Funcions / Tasques

- Posada en marxa i desenvolupament de la normativa

reguladora dels consells socials, i en especial, del Consell

Social de la URV.

- Seguiment i coordinació de la normativa que afecta el Consell Social.

- Suport a l'elaboració de normatives internes de gestió del Consell.

- Elaboració d'estudis tècnics, projectes i anàlisis per a la

implantació i millora dels processos de gestió del Consell Social.

- Elaboració i seguiment de dades estadístiques i indicadors

universitaris.

Competències

- Elaboració d'informació i documentació de suport a la presa

Coneixements de decisions.

- Estudis reglats de l'àmbit econòmic

- Estudis en l'àmbit de l'auditoria de comptes - Elaboració de documentació pel Consell Social, la secretaria 

- Comptabilitat, fiscalitat i gestió pública executiva, el ple i les comissions.

- Gestió comptable informatitzada

- Procediment administratiu - Control i coordinació dels circuits d'informació, sota la supervisió

- Documentació administrativa del secretari executiu del Consell Social.

- Tècniques de presentació

- Legislació universitària - Avaluar els requeriments tècnics dels expedients que hagin de ser

- Planificació estratègica tramitats pel Consell Social.

- Elaboració d'informes

- Ofimàtica - Control i supervisió d'expedients de gestió.

- Anglès i/o complementàriament un segon idioma 

estranger - Planificació, organització, priorització d'accions de millora

 i seguiment dels processos de gestió del Consell Social.

Capacitats - Planificació, organització, priorització d'accions de millora

- Innovació - Autonomia  i seguiment dels projectes (interns i externs) del Consell Social.

- Comunicació - Resolució

- Coordinació - Empatia - Desenvolupar la planificació estratègica, rendiment de comptes

- Anàlisi i síntesi - Treball en equip i projecció externa del Consell Social.

- Aplicació de mètodes, protocols i procediments

- Anticipació - Organització - Interlocució amb la gerència i els òrgans de govern de la URV, o

- Presentació - Responsabilitat persones en les quals aquests deleguin, en temes de la competència

- Orient. Millora - Comunicació del Consell Social.

- Eficàcia - Rigor

- Coordinació amb altres unitats de la URV per tal de desenvolupar

tasques comunes.

Habilitats

- Claredat - Coordinació i col·laboració amb el personal tècnic adscrit a altres

- Receptivitat consells socials d'universitats.

- Flexibilitat

- Cerca i tractament d'informació

- Ordre

- Discreció

Observacions

D'acord amb les directrius del president i del secretari executiu del Consell Social 
donarà suport tècnic a:

a aquesta plaça, sempre que es corresponguin amb la categoria i

característiques de la mateixa.

- Altres funcions i tasques, de caràcter transitori que, encarregades

pels seus superiors o d'acord amb els òrgans corresponents s'assignin

CONSELL SOCIAL

Tècnic/a de Gestió
Administratiu /va del 

Consell Social

Relació jeràrquica

Relació funcional
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Fitxa de lloc de treball

Personal funcionari

Lloc de treball: Responsable de Biblioteca del Campus de les Terres de l'Ebre Codi: PF000451

Unitat / Subunitat: Biblioteca de Campus de les Terres de l'Ebre

Règim: F Grup: B Nivell: 18 C. específic: 6.201,84 Dedic: DH

F. Accés: CO Titul. restring.: F. provisió: C
 

Organigrama Processos / Funcions / Tasques

- Gestió, planificació, priorització, organització i coordinació

de les funcions corresponents a la Biblioteca del Campus

de les Terres de l'Ebre.

- Seguiment, control i avaluació de les funcions que es

desenvolupin a la Biblioteca del Campus de les Terres de 

l'Ebre.

- Participació en la definició dels processos en els quals 

intervingui la Biblioteca en l'àmbit del Campus, així com 

participació, si s'escau, en les comissions del Campus de les 

Terres de l'Ebre pròpies de l'àmbit  competencial de la Biblioteca.

- Seguiment de la gestió del pressupost assignat a la 

Biblioteca del Campus de les Terres de l'Ebre

Competències

-  Obertura i tancament de les instal·lacions, depenent de 

Coneixements l'organització interna.

- Anglès i/o segon idioma estranger. - Coordinació i supervisió de l'equip de persones que s'hi

assignin a la Biblioteca.

- Relació amb les biblioteques de centre amb ensenyaments

impartits al Campus de les Terres de l'Ebre

- Aplicació del Reglament de la Biblioteca.

- Reglament de Biblioteca de la URV.

- Atenció al públic. - Detecció i atenció de les necessitats bibliogràfiques del 

-  Tècniques d'organització. Campus.

- Planificació de les polítiques de qualitat i atenció als usuaris.

Capacitats

- Organització - Aplicació de mètodes i protocols

- Comunicació - Orient. Qualitat encarregades pels seus superiors o d'acord amb els òrgans

- Redacció - Presa de decisions corresponents s'assignin a aquesta plaça, sempre que es

- Eficàcia - Planificació corresponguin amb la categoria i característiques de la 

- Eficiència - Priorització mateixa.

- Orient. de millora

Observacions

Habilitats

- Agilitat

- Receptivitat

- Flexibilitat

- Programes informàtics de gestió de sistemes d'informació, 
de recuperació i d'interrogació i aplicatius informàtics per al 
desenvolupament de les tasques i funcions assignades.

- Normativa Internacional de Thesaurus, catalogació, 
indexació, etc.

- Altres funcions i tasques, de caràcter transitori que, 

Responsable de 
Biblioteca del Campus
de les Terres de l’Ebre

Direcció del Campus
de les Terres de 

l’Ebre

Relació orgànica

Relació funcional

Tècnic/a 
especialista de 

Biblioteca


