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Activació de places de PAS 2007

Oferta pública d’Ocupació 2007/1

Personal laboral

Grup I
PL000787 - Tècnic/a lingüístic/a de formació
PL000788 - Tècnic/a especialista de captació, acollida i integració d’alumnes.
PL000789 - Tècnic/a de gestió de projectes europeus-Servei de Gestió de la Recerca
PL000790 - Tècnic/a de gestió de projectes europeus-Servei de Gestió de la Recerca

Grup III
PL000786 - Tècnic/a de suport al laboratori de docència-TP-Unitat Predepartamental de 

Geografia 

Personal funcionari

Grup C
PF000344   Escala Administrativa – Servei de Recursos Informàtics
PF000443   Escala Administrativa -  Servei de Recursos Econòmics
PF000320   Escala Administrativa -  Oficina de Contractació i Compres
PF000442   Escala Administrativa -  Servei de Recursos Materials
PF000544   Escala Administrativa -  Servei de Recursos Humans i Organització
PF000387   Escala Administrativa -  Gabinet Tècnic del Rector
PF000543   Escala Administrativa -  Vicerectorat

Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’aprova l’activació de noves places 
del Personal d’Administració i Serveis i l’oferta pública d’ocupació 2007.

Activació de noves places PAS 2007/�

Unitat Relació de places
S’inclou al 
clt (fitxa)

S’activa 
la plaça

Oferta 
d’ocupació 

pública 2007/1

Es convoquen 
places **

SRI i TIC
1 plaça escala 
administrativa 

C16 x x

SR. ECONÒMICS
1 plaça escala 
administrativa 

C16 x x

OF. CONT. i COMPRES
1 plaça escala 
administrativa

C16 x x

SR. MATERIALS
1 plaça escala 
administrativa

C16 x x

SRHiO
1 plaça escala 
administrativa

C16 x x

VICERECTORAT
1 plaça escala 
administrativa

C16 x x

GAB. TÈCNIC DEL RECTOR
1 plaça escala 
administrativa

C16 x x

ESCOLA DOCTORAT
1 Tècnic/a especialista 
de captació, acollida i 
integració d’alumnes.

I-O x x x

SR. LINGÜÍSTICS
1 Tècnic/a lingüistic/a de 
formació

I-V x x x

SG. RECERCA
2 Tècnics/ques de gestió 
de projectes europeus

I-P x x x

UNITAT PREDEP. 
GEOGRAFIA

1 Tècnic de suport al 
laboratori de docència-TP

III-V x x x x
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Activació de places de PAS 2007/�

Fitxa de lloc de treball

Personal laboral

Lloc de treball: Tècnic/a lingüístic de formació Codi: PL000787

Unitat / Subunitat: Servei de Recursos Lingüístics

Règim:  L Grup: I C. de lloc de treball: Lletra: V Dedic: HS

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

Organigrama Processos / Funcions / Tasques

 - Programació, preparació i impartició de cursos en

llengua anglesa, principalment en l'impuls del currículum

nuclear de l'alumne.

- Participar en la definició i proposta de cursos d'idiomes

per a la implantació del currículum nuclear dels

alumnes de la URV.

 - Col.laboració en l'organització de grups, professorat

proves i exàmens dels cursos que s'hi desenvolupin.

- Procurar la millora en la gestió dels cursos d'idiomes

 - Atenció i informació tècnica als usuairs dels cursos

Competències d'idiomes.

Coneixements - Donar suport al coordinador en totes les qüestions 

 - Metodologia didàctica en formació lingüística relacionades amb l'oferta formativa en idiomes moderns

 - Assessorament lingüístic

 - Idiomes - Desenvolupar funcions d'enllaç entre la coordinació 

 - Aplicatius informàtics específics per a la docència  del Servei i professorat d'idiomes moderns.

lingüística i/o d'idiomes.

Capacitats

Comunicació Orient. Millora

Organització Orient. Resultat

Eficàcia Presentació

Aplicació de mètodes Planificació

Priorització

Habilitats

-Agilitat

-Receptivitat

-Sentit Pràctic

Observacions

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 a aquesta plaça,

sempre i quan es corresponguin amb la categoria i 

Tècnic /a
lingüístic

Coordinador/a
del Servei

Administratiu /va
del SL

Tècnic /a de
fonètica

Sots -
coordinador/a

del SL

Tècnic /a de
publicacions

UNITAT DE FONÈTICA

Administratiu /va
General

UNITAT LINGÜÍSTICA

GERÈNCIA

SERVEI DE RECURSOS LINGÜÍSTICS

Vicerector /a Comunitat
Universitària

Relaciójeràrquica

Relaciófuncional

Tècnic /a
lingüític de

formació
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Fitxa de lloc de treball

Personal laboral

Lloc de treball: Tècnic/a especialista de captació, acollida i integració d'alumnes Codi: PL000788

Unitat / Subunitat: Escoles de Pregrau, Postgrau i Doctorat

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

- Suport en les accions de gestió i implantació de les activitats 

d'informació, captació d'estudiants i accions de màrketing específiques

a nivell nacional i internacional.

- Dissenyar, coordinar i implantar els procediments d'atenció als 

estudiants de postgrau i doctorat i protocols en els àmbits d'acollida i 

prestació de serveis als estudiants (estrangería, habitatge, … )

- Coordinar la implantació dels serveis d'acollida, incorporació 

 a la universitat i  informació als estudiants i el seu desplegament 

a través dels Centres/Campus.

- Realitzar, des de les Escoles, accions directes d'acollida,

d'incorporació a la URV i d'informació als estudiants, així com suport

directe als alumnes de postgrau i doctorat estrangers en la tramitació 

Competències de la documentació necessària per residir a Espanya i estudiar 

Coneixements a la URV.

 - Ordenació general del Sistema Educatiu - Suport en la coordinació de la informació difosa als Centres/Campus

 - Espai Europeu d'Educació Superior. en relació a les activitats de capatació i informació.

 - Màster, DEA o Doctorat.

- Tècniques de captació d'estudiants - Suport a la gestió de les relacions internacionals de la URV amb 

 - Normatives acadèmiques. altres institucions educatives en relació als processos de captació

- Normativa d'estrangeria i el seu desenvolupament. d'alumnes (a nivell estatal i internacional).

 - Eines informàtiques de gestió.

- Oferta acadèmica de la URV. - Col.laboració en la definició de continguts i manteniment de la 

 - Anglès i/o complementariament un segon idioma web/intranet en els àmbits propis d'actuació.

estranger - Coordinació i seguiment de les activitats realitzades pel personal de 

- Ofimàtica a nivell avançat. suport administratiu de les Escoles en els àmbits propis d'actuació.

Capacitats

 - Innovació/creació - Orient. Qualitat - Actuació coordinada amb els altres tècnics/ques de les Escoles en 

 - Organització - Orient. Servei les activitats que s'hi desenvolupin,  depenent de les directrius dels 

 - Comunicació - Orient. Millora Coordinadors de les Unitats de Suport a les Direccions de les Escoles 

 - Planificació/priorització 

 - Coordinació - Eficàcia

 - Presentació - Eficiència

 - Creació/ innovació - Treball en equip

- Mobilitat - Adapt. al canvi

- Disseny de mètodes i procediments

Habilitats Observacions

- Dinamisme

- Receptivitat

- Pedagogía

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

superiors o d'acord amb els òrgans corresponents s'assignin a aquesta plaça, sempre i 

quan es corresponguin amb la categoria i característiques de la mateixa.

ESCOLA DE PREGRAU

Direcció Escola
Postgrau i Doctorat

Direcció Escola
Pregrau

Cap Secció
Estudiants

Tècnic /a
especialista de la

Escola de Postgrau
i Doctorat

ESCOLES DE PREGRAU, POSTGRAU I DOCTORAT

Pool administratius /ves generals

Tècnic/a
Coordinador/a
de gestió de

mobilitat (ORI)

Administratiu /iva
específic àmbit

mobilitat

Administratiu /iva
General

Coordinador/a Unitat
de Suport a la Direcció

de la Escola de
Pregrau

Administratiu /iva
General

Coordinador/a Unitat
de Suport a la Direcció

de la Escola de
Postgrau i Doctorat

ESCOLA DE POSTGRAU I DOCTORAT

Tècnic /a de
dinamització i

inserció laboral

Tècnic /a de
captació ,

orientació i
informació

Tècnic /a
especialista de

captació , acollida
i integració
d’alumnes
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Fitxa de lloc de treball

Personal laboral

Lloc de treball: Tècnic/a de gestió de projectes europeus Codi: x 2

Unitat/Subunitat: Servei de Gestió de la Recerca

Règim: L Grup: I C. específic: Lletra: P Dedic: DH

F. accés: cC Titul. restring.: F. provisió:

Organigrama Processos / Funcions / Tasques

En coordinació amb el SGR:

Competències

- Coneixement de les estructures de recerca i línies

d’investigació de la Universitat

- Normatives Universitàries d’àmbit Europeu

- Coneixement ofimàtics mitjos  o avançats

 -Gestió de projectes

- Planificació - Innovació - Organització

- Eficiència - Orient. millora

- Comunicació - Orient. qualitat

- Coordinació - Orient. Result.

- Presa de decisions

- Empatia

- Agilitat

- Confidencialitat

- Creativitat Observacions
Codis places:

PL000789, PL000790

3.1. Realitzar el seguiment i control de la despesa econòmica dels 

expedients beneficiaris dins els programes europeus de finançament de 

la investigació segons el calendari d’aplicació

3.2. Col·laborar en els informes anuals/finals de justificació científica i 

econòmica en coordinació amb les estructures de recerca de la 

Universitat i els serveis implicatsHabilitats

- Idiomes: anglès i complementariament altres 2.3. Donar suport en l’elaboració de les sol·licituds d’ajut dels 

programes europeus de finançament de la investigació, especialment 

en l’aspecte econòmic

Capacitats 3. Realitzar el seguiment econòmic dels programes europeus de 

finançament de la investigació.

2.1. Conèixer els instruments de la política científica en l’àmbit 

universitari, català, espanyol i europeu i els programes de finançament 

de la investigació: fitxa de programa.
- Gestió de la recerca a la Universitat i organismes publics i privats 

relacionats

- Gestió de l’avaluació i la qualitat
2.2. Coordinar les actuacions dels agents interns i externs de gestió de 

la investigació en els programes europeus de finançament de la 

investigació.

- Gestió documental

- Gestió dels recursos humans, econòmics, informàtics i i 

materials vinculats amb la gestió de la recerca

2. Promoure la participació de les estructures de recerca de la 

Universitat (investigadors, grups de recerca, centres de recerca, 

instituts universitaris de recerca...) en els programes europeus de 

finançament de la recerca.Coneixements
 - Coneixements relacionats amb la recerca a la 

Universitat i d’àmbit Europeu

1. Millorar els processos de gestió dels programes europeus de 

finançament a la investigació, per tal de facilitar la seva aplicació i el 

seguiment per part de les unitats de gestió implicades.

1.1. Anàlisi de les funcions assignades a cadascuna de les unitats de 

gestió.

1.2. Elaboració de protocols normalitzats de treball, les unitats 

implicades i calendaris d’execució per programa per assolir una gestió 

eficaç dels programes europeus d’investigació.

1.3. Disseny d’instruments per facilitar la gestió i el seguiment dels 

programes europeus de finançament de la investigació dins els terminis 

establerts.

Cap del SGR

Tècnic /a
d’avaluació de la

recerca

Cap de secció de
projectes ,

beques i ajuts

Tècnic /a de gestió
de projectes de

recerca

Administratiu /va
general

Tècnic /a de
gestió econòmica

de la Recerca

GERÈNCIA

Vicerector /a
d’Investigació i

Institucions Sanitàries

Relaciójeràrquica

Relaciófuncional

SERVEI DE GESTIÓ DE LA RECERCA

Tècnic /a de gestió
de projectes

europeus
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Fitxa de lloc de treball

Personal laboral

Lloc de treball: Tècnic/a de suport al laboratori de docència Codi: PL000786

Unitat / Subunitat: Unitat Predepartamental de Geografia

Règim:L Grup:     III C. de lloc de treball: Lletra: V Dedic:  HS

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

Organigrama Processos / Funcions / Tasques

 - D'acord amb les directrius del/de la directora/a

de la Unitat Predepartamental de Geografía executarà

les tasques corresponents a: 

• La Estació Meteorològica:

- Recollida i elaboració de dades de temperatura i 

pluviositat i la seva tramesa al Centre Meteorològic

Territorial de Catalunya.

- Control de dades de contaminació atmosfèrica

- Suport en la preparació i gestió de pràctiques de: 

Competències geomorfologia, edafologia, cartografia digital …

- Preparació del material i instruments per a les pràctiques 

Coneixements - Manteniment de les bases de dades cartogràfiques i 

mapes.

 - Normativa bàsica sobre compres i contractes de - Control de l'inventari

subministraments - Gestió i control de consumibles

 - Normativa bàsica sobre seguretat - Petites reparacions i manteniment preventiu

- Transport, manipulació, neteja i conservació de 

 - Gestió de stocks materials i equips.

- Utilització d'equips tècnics senzills (anenòmetre, 

 - Formació específica del contingut de la docència balances de precisió, sedassos, estereoscopi, GPS,

pràctica que es dugui a terme en el departament. curvímetre, planímetre, sonometre…)

- Gestió de residus

Capacitats

 - Organització - Orient. Millora

 - Planificació - Creació

 - Aplicació de mètodes i protocols

 - Eficiència - Orient. Qualitat

 - Coordinació - Presentació

 - Didàctica Observacions

Habilitats

- Agilitat Dedicació a temps parcial

 - Receptivitat

 - Flexibilitat

- Manteniment de la estació 

• Laboratori de Geografia Física i  Lab. de Cartografia i 

Sistemes d'informació Geogràfica i Aula de sistemes

característiques de la mateixa.

d'informació geogràfica:

-Altres funcions i tasques, de caràcter transitori que, 

encarregades pels seus superiors o d'acord amb els

òrgans corresponents s'assignin a aquesta plaça,

sempre i quan es corresponguin amb la categoria i 

Director/a de
departament

Tècnic/a de
suport al

laboratori de
docència


