
 
 

CONVOCATÒRIA DE RESPONSABLE DE 
COMPRES 

(REF.: 2019/56) 
 
 
L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras,  dedicat a promoure, 

desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i 

tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de la biomedicina hematològica 

d’excel•lència, en especial pel que fa a la leucèmia i altres hemopaties malignes; precisa 

incorporar un/a RESPONSABLE DE COMPRES.  

 

1.- ÉS REQUEREIX: 

 
Coneixements 

 

a) Estudis universitaris o equivalents: en economia, administració i direcció 

d’empreses, empresarials o similar. 

b) Experiència mínima de 3 anys com tècnic de compres. 

c) Nivell alt d’ Excel.  

d) Coneixement de llengua anglesa. 

e) Coneixement de programes comptables (SAP B1 o altres). 

f) Coneixement d'anàlisi i disseny de bases de dades. 

g) Coneixements  de la utilització dels diagrama de Gantt. 

 
Habilitats i aptituds 
 

a) Capacitat de treball en equip, organització i planificació. 

b) Aptituds per la comunicació verbal i escrita. 

c) Aptitud per la supervisió. 

d) Capacitat d’ anàlisis. 

e) Destreses  informàtiques. 

f) Habilitats interpersonals. 

g) Metòdic/a. 

h) Precís/a. 

i) Habilitats numèriques y matemàtiques. 

 

2.- FUNCIONS: 

 
Sota la dependència de Gerència serà responsable juntament amb la resta de l'equip 
d’ assegurar que les compres es realitzen amb criteris d’eficiència i s’adeqüen a la  



 
 
 
legalitat, i que es dóna màxim compliment a la Llei de transparència i llei de 
contractació pública. 
a) Planificació i coordinació de tota la tramitació́ d’expedients de contractació́ 

pública. 

b) Revisió de l’acompliment de tots els tràmits de contractació́ administrativa. 

c) Supervisió de tota la contractació́ menor d’acord a la legalitat. 

d) Publicació i rendició de la contractació publica (licitacions, adjudicacions, etc) 

e) Elaboració i supervisió del reporting de compres, contractació́ i transparència. 

f) Elaboració́ i seguiment de guies internes en matèria de contractació́. 

g) Control sobre resultats, terminis i qualitat.  

h) Negociació amb proveïdors estratègics. 

i) Anàlisis de consums mensual per a les compres idònies. 

j) Anàlisis de disminució de costos sense afectar la qualitat. 

k) Elaboració de comandes en temps i forma. 

l) Elaboració d’ordres de compra. 

m) Assessorament als investigadors dels processos de compra i gestió de despeses 

segons projectes competitius nacionals i/o internacionals. 

n) Programació dels lliuraments de proveïdors amb l’activitat investigadora 
 
 

 

3.- S’OFEREIX: 

 
a) Posició fixa. Es realitzarà un contracte indefinit si es compleixen algun dels 

supòsits establerts en els Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2018. En 

cas contrari, la posició es cobrirà temporalment amb un contracte d'interinitat fins 

que les mesures fiscals i financeres establertes pels Pressupostos Generals de 

la Generalitat de Catalunya i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de 

l'Estat autoritzin una nova convocatòria de la plaça amb contracte indefinit 

b) Salari brut anual segons perfil del candidat/a 

c) Contracte a jornada completa 

d) Lloc de treball en IJC Badalona 

 

4.- . PER MÉS INFORMACIÓ:  

 

http://www.carrerasresearch.org/es 

 

http://www.carrerasresearch.org/es


 
 

 

 

5.- PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: 

 

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el 

lloc i el seu CV  per email a l'adreça : 

 

rrhh@carrerasresearch.org  

 

 INDICANT LA REFERÈNCIA DE L’OFERTA EN L’ASSUMPTE  

 

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades 

 

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

 

 El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 3 de juny de 2019 
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