
 
 
 
 
 

 
 
 

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS PER A UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE 

PROJECTES A LA SECRETARIA GENERAL 
Ref.: S24/2016_PAS_TEC_SG 

 
Donada  la  necessitat  de  cobrir  un  lloc  de  Tècnic/a  de  gestió  de  projectes  a  la  Secretaria 
General, es convoca el present procés de selecció de Personal d’Administració i Serveis.  
 
 
FUNCIONS A DESENVOLUPAR: 

 Controlar  el  cicle  complert  de  gestió  de  subvencions  i  de  col∙laboracions  amb 
institucions  publiques  o  privades    d’àmbit  autonòmic,  estatal  i  europeu  (recerca  de 
finançament  del  projecte,  presentació  de  memòries  de  sol∙licitud  i  memòries 
justificatives,  seguiment de  la despesa  i de  l’execució dels projectes, presentació de 
justificacions tècniques i econòmiques i resposta als requeriments de subsanació). 

 Donar  suport  en  la  preparació  d’expedients  de  contractació:  redacció  de  plecs  de 
clàusules  administratives,  convocatòria  de  meses  de  contractació,  preparació  de 
propostes d’adjudicació. 

 Donar suport a  la  implementació de  les polítiques de transparència  i dret d'accés a  la 
informació de la Fundació Tecnocampus. 

 Informar,  fer  el  seguiment  i  sistematitzar  els  indicadors  de  gestió  de  la  Fundació 
Tecnocampus.  

 Suport en  la  redacció  i actualització de diferents normatives  internes  i convocatòries 
de beques i ajuts. 

 Redactar informes tècnics, resolucions i propostes d’aprovació pels diferents òrgans de 
govern de la Fundació. 

 Altres funcions de suport a la Secretaria General que li siguin encomanades. 
 

REQUISIT INDISPENSABLE: 

 Titulació universitària  (diplomats/des,  llicenciats/des o equivalent) preferiblement en 
Ciències Polítiques, Sociologia, Dret, Administració i Direcció d’Empreses o similars. 

 Experiència prèvia, de com a mínim un any, en gestió i tramitació de subvencions. 

 Certificat de nivell de suficiència (C1) de català. 

 Certificat mínim de nivell B2 d’anglès d’acord  amb  la  taula de  certificats  i diplomes 
MECR.  (Caldrà  presentar  el  certificat  o  estar  en  disposició  d’obtenir‐lo  abans  de  la 
contractació).  

 Coneixement alt d’eines ofimàtiques  (Word, Excel  i PowerPoint)  (especificar en el CV 
aquest coneixement). 
 

ASPECTES VALORABLES: 

 Titulació de postgrau o màster en àrees relacionades. 

 Experiència en  les  funcions requerides  (especificar en el CV  lloc de  treball  i activitats 
principals realitzades a cada empresa). 

 Experiència en la gestió de projectes de finançadors especialment complexos com ara 
projectes  cofinançats  amb  fons  FEDER,  projectes  del  SOC,  projectes  europeus  o 
projectes consorciats (especificar en el CV aquesta experiència). 

 Acreditar un nivell d’anglès superior al requerit de forma indispensable. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

CONDICIONS LABORALS DEL LLOC DE TREBALL:  

 Contractació  laboral  temporal  per  circumstàncies  de  la  producció  de  6  mesos  de 
durada, a jornada completa i amb previsió d’incorporació immediata. 

 Grup professional tècnic. La categoria es definirà en funció del perfil aportat entre T4 i 
T3A (segons conveni laboral vigent). 

 El salari es definirà en funció del perfil aportat entre un mínim de 22.220 euros bruts 
anuals i un màxim de 26.765 euros bruts anuals. 

 Disponibilitat horària: matins i dues tardes. 
 
TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS: Fins al 14 de  juliol de 2016, mitjançant correu 
electrònic  a  l’adreça  seleccio@tecnocampus.cat.  Cal  adjuntar  al  CV,  carta  de  presentació  i 
documents justificatius en suport digital de les titulacions i els mèrits al∙legats. Identificar en la 
sol∙licitud el número de referència S24/2016_PAS_TEC_SG 
 
NOTA IMPORTANT: No es tindran en compte, per a la seva valoració, les titulacions i mèrits 
acadèmics que no s’acompanyin del justificant documental oportú.  
 
Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: 
www.tecnocampus.cat/ca/borsa‐treball. 
 
 
Mataró, a 23 de juny de 2016 



 
 
 
 
 

 
 
 

ANNEX I 
Barems de puntuació que s’utilitzaran per a la valoració de candidats al lloc de treball de 

Tècnic/a de gestió de projectes 

La comissió de selecció valorarà els mèrits dels candidats  i candidates presentats en base als 
següents barems de puntuació, que podran obtenir una puntuació màxima de 115 punts: 

a) Valoració de mèrits (fins a 60 punts).  
 
En aquesta fase es valorarà el CV dels candidats amb el mèrits degudament justificats amb el 
següent detall (fins a 60 punts): 
 

Concepte   Descripció  Puntuació 

Experiència  Es  valorarà  l’experiència  en  les  funcions 
requerides  d’acord  amb  el  que  surti 
especificat  en  el  CV  en  el  càrrec  i  funcions 
principals realitzades a cada empresa. 

Fins a 30  punts 

Formació   Es  valorarà  estar  en  possessió  de  titulació 
universitària de màster o postgrau 

Fins a 10  punts 

Experiència  Es  valorarà  l’experiència  en  la  gestió  de 
projectes  finançadors  especialment 
complexos  com  ara  projectes  cofinançats 
amb  fons  FEDER,  projectes  del  SOC, 
projectes europeus o projectes consorciats. 

Fins a 10  punts 

Formació  Acreditar un nivell d’anglès superior al nivell 
B2. 

Fins a 10 punts 

 
 
b) Relació contractual prèvia amb la Fundació Tecnocampus (fins a 15 punts). 
 
 
c) Entrevista personal (fins a 40 punts). 
 


