
 
 
 
 
 

Títol posició:  

 

TECNIC DE GESTIÓ PROJECTES 

 

OBJECTIU I FUNCIONS BÀSIQUES 

 

Assegurar la qualitat dels processos administratius i de gestió a SAP i, en particular, de justificació a 

donants dels contractes i subvencions (grants) de l’àrea de salut global, respectant el seu compliment 

normatiu o contractual.  

 

FUNCIONS SECUNDÀRIES 

  

 Participació en el seguiment pressupostari dels grants amb l’Assesor de Cartera: 

 

 Elaboració i revisió mensual dels llistats de despesa per partides i grants i preparació de 

taules i resums d’execució pressupostaria. 

 

 Participació amb l’Assessor de cartera en l’anàlisi del seguiment pressupostari dels grants 

amb els investigadors i definició d’actuacions correctores (p.e: reimputacions, canvis de 

partides, pròrrogues). 

 

 Justificacions econòmiques dels grants i presentació d’informes als finançadors: 

o Previsió i control de terminis de presentació d’informes econòmics ja siguin parcials o 

finals. 

o Assegurar el compliment normatiu de cada finançador per tal que la despesa 

imputada respongui a la normativa de la convocatòria o a les obligacions contractuals. 

o Assegurar el compliment normatiu referent a tota la documentació administrativa 

requerida pel finançador (p.e: contractes, licitacions, donacions, obres i 

construccions, etc). 

o Preparació de la documentació requerida  a les revisions, requeriments i auditories 

econòmiques externes dels grants. 

 

 Altres: 

o Mantenir un sistema d’arxiu electrònic i físic dels grants actualitzat i organitzat. 

o Mantenir la informació a SAPBO actualitzada. 

o Donar suport a l’equip de projectes en la gestió i incidències durant el cicle de vida del 

projecte i participar en la consolidació i adequat funcionament de la cartera de 

serveis de la OCI. 

 



 

FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA 

 

 Cicle Superior / Formació universitària en l’àmbit de Finances, l’Administració d’empreses 

(Diplomat empresarials, ADE o similar) 

 Imprescindible Coneixements de comptabilitat y Microsoft Excel nivell mig/avançat 

 Es valorarà experiència en departaments de gestió de pressupostos o comptabilitat. 

 Es valorarà experiència en gestió de projectes de recerca. 

 Català, castellà, Anglès nivell mig 

 Office, Google, SAPBO o similar 

 

CANDIDATURES 

 

Els candidats han de trametre el seu CV i carta de motivació a la següent adreça de correu electrònic: 

job@isglobal.org indicant la referència  TEC_PROJECTES i inclouran dues referències que podran 

ser contactades en cas de ser finalista. 

 

La data límit de recepció de CV és el 15/04/2017 a les 17h. 

 

 

Únicament es contactarà als candidats  que seran entrevistats.  

 

 

  

In ISGlobal we are committed to maintaining and developing a work environment in which the values and principles of our 

organization are respected and equal opportunities between women and men be promoted in each of the areas in which we 

operate, not tolerating discrimination based on criteria such as age, sex, marital status, race, ethnicity, disabilities, political 

leanings, religion or sexual orientation. 

"In accordance with articles 5 and 6 of Law 15/1999 on personal data protection, we inform you that your personal data will 

be incorporated into a Human Resources file, for which the Private Foundation Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) 

is responsible. If you do not inform us otherwise, ISGlobal will understand that you have consented to the processing of your 

data. Your information will not be disclosed to individuals or legal public or private entities without your consent unless 

authorized by law. You can exercise your rights to access, rectify, cancel and oppose the use of your personal information by 

contacting ISGlobal by post at C/Rosselló, 132, 5è 2a and 7è, 08036 - Barcelona or by email at info@isglobal. 


