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Institució d'àmbit universitari, dedicada a la gestió del coneixement, la recerca i la transferència 
de tecnologia, ubicada a Barcelona desitja incorporar: 

 

 
TÈCNIC ADMINISTRATIU (GESTIÓ)  JUSTIFICACIÓ AJUTS PÚBLICS 

 
 
S’incorporà a l’equip professional del departament d’administració i gestió econòmica de la 

Fundació Bosch i Gimpera. 

 
Funcions:  

 
Portarà a terme la gestió de les justificacions econòmiques, seguiment i execució de 

pressupostos del contractes d’investigació i projectes de recerca d’ I+D. 
Les tasques seran: 

 

 Recerca i anàlisis de convocatòries públiques i privades.  

• Preparació de les sol·licituds d’ajuda; la supervisió i la realització del pressupost 

conjuntament amb l’ Investigador Principal i el personal tècnic de l’FBG, així com la  preparació 

de la documentació administrativa necessària. 

• Seguiment econòmic de l’execució dels ingressos i despeses elegibles del projecte.  

• Coordinació amb l’investigador principal sobre el seguiment del projecte. 

• Preparació dels informes econòmics de justificació del projecte  (formularis, documents 

mercantils justificatius, etc.). 

• Coordinació amb els auditors per aquells projectes que requereixin auditoria. 

• En el supòsit de  projectes coordinats, interacció amb els membres del consorci tant per 

a la justificació econòmica como per a  la realització de pagaments. 

• I altres tasques pròpies de les justificacions de projectes. 

Perfil: 
 

Titulat Universitari d’Economia o ADE. 

 
Estar inscrits o tenir els requisits per poder estar inscrit en el Fitxer del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil.  
 

Requisits:  
 Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys, en el moment de fer la inscripció en el Fitxer 

del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

 No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la 
sol·licitud en el fitxer. 

 No haver rebut formació de més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors 
a la data de presentació de la sol·licitud del fitxer. 

 Presentar una declaració escrita de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil, amb el compromís de participació activa en les actuacions que es 
desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil. 
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S'ofereix: 

 
 Contracte laboral vinculat a “las ayudas de empleo joven del Ministerio de Economía y 

Competitividad”. 

 
 Salari brut en funció de les aptituds del candidat. 

 
 

- Les persones interessades hauran d'enviar el seu CV, carta de motivacions al correu 

electrònic borsadetreball@fbg.ub.edu, indicant la referència TECNIC ADMINISTRATIU 
AJUTS. La data límit 29 de febrer de 2016. 
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