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Annex I 
 

 

Bases de la convocatòria 
 

 
Disposicions generals 

 
La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació  convoca procés selectiu per a la 
provisió del lloc de treball pel suport a la Coordinació del Diploma Postgrau en 
Administració Electrònica i Govern Obert al Món Local. 
 
Requisits dels aspirants: els  aspirants hauran de  complir, els  requisits de  titulació 
especificats en relació a la plaça convocada. 
 
 
Descripció del lloc de treball 
 

Suport a la Coordinació del Postgrau en Administració electrònica i Govern Obert al Món 
Local. 
 
Categoria professional: auxiliar administratiu 
 
Calendari de contractació: de 16 de setembre de 2019 a 26 de juny de 2020 
 
Horaris: Contracte a temps parcial d’11 hores setmanals. Presencialitat els divendres i 
dissabtes lectius i resta d’hores a realitzar des de casa en horari flexible 
 
Salari: 450€/bruts mensuals amb pagues prorretejades 
 
 
Requisits dels aspirants 
 

Habilitats: (necessàries) 

‐ Motivació  
‐ Capacitat de resolució  
‐ Ganes d’aprendre 
‐ Capacitat de comunicació i relació  
‐ Excelꞏlent redacció en català i castellà  

Coneixement i competències TIC: (necessaris) 

‐ Coneixement de xarxes socials i eines de Community Management: Twitter, 
Linkedin, Hootsuite 

‐ Eines de gestió: Correu electrònic Gmail, Google Drive, Google Calendar, 
Whatsapp  

‐ Coneixement d’ofimàtica: processador de textos Microsoft Word, fulls de càlcul 
Microsoft Excel 
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Coneixements i competències TIC: (es valoraran) 

‐ Coneixement de l’entorn Moodle 
‐ Coneixement d’eines de gestió de tasques tipus Todooist, Trello, etc.  

 

Coneixements generals: (es valoraran) 

‐ Coneixements generals sobre Administració Pública  
‐ Coneixements en matèria d’Administració Electrònica 
‐ Coneixements en matèria de Govern Obert  

Estudis: 

‐ Estudiants i recent titulats de qualsevol grau o estudis que permetin demostrar les 
habilitats, coneixements i competències requerits 

 
Tasques 
 
Tasques generals: 
 

‐ Tasques de suport a la coordinació del Postgrau en Administració Electrònica i 
Govern Obert al Món Local 

‐ Solꞏlicitar autorització a la FUdGIF abans de prendre cap decisió que pugui 
afectar els drets dels alumnes, així com per introduir canvis en els programes i en 
la planificació de les activitats 

‐ Tractar les dades dels alumnes i del professorat d’acord amb la normativa de 
protecció de dades de caràcter personal. Aplicar-hi les preceptives mesures de 
seguretat. No destinar-les a altres finalitats, ni comunicar-les excepte en els casos 
que sigui necessari per al desenvolupament de l’activitat 

‐ Assumir la resta d’obligacions i tasques que es derivin de l’aplicació de la 
normativa pròpia de la FUdGIF i que la FUdGIF li comuniqui 

Tasques presencials: 

‐ Assistència presencial a totes les sessions del Postgrau (divendres tarda i 
dissabte matí, 2 caps de setmana al mes durant 10 mesos) 

‐ Assistència general als alumnes 
‐ Recepció i acompanyament i assistència als ponents 
‐ Control i supervisió del desenvolupament de la sessió  
‐ Gestió de xarxes socials i canals de comunicació amb els alumnes durant la 

sessió  

Tasques no presencials: 

‐ Co-gestió de la bústia de correu del Postgrau  amb els Directors del Postgrau  
‐ Contacte personalitzat amb els ponents 
‐ Confirmació d’assistència dels ponents  
‐ Tramesa del programa i d’indicacions als ponents  
‐ Coordinació de desplaçaments i allotjaments dels ponents amb la FUdGIF (tasca 

compartida amb FUdGIF) 
‐ Gestió de materials al Moodle (previ i post a les sessions)  
‐ Gestió/preparació/tramesa d’enquestes de valoració de les sessions 
‐ Preparació dels registres d’assistència dels estudiants al Moodle  
‐ Gestió de xarxes entre sessions  
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‐ Gestió d’avisos als estudiants via Moodle  
‐ Comprovació de despeses facturades al pressupost del Postgrau i gestió de la 

taula de docència (prèvia validació dels Directors del Postgrau) 
‐ Gestió i contacte de seguiment amb els tutors dels treballs de final de postgrau  
‐ Gestió i contacte de seguiment dels alumnes de pràctiques i de la gestió dels 

convenis de pràctiques  

 
 
Procediment de selecció 
 
El procediment de selecció constarà de tres fases eliminatòries: 

 
‐ Fase 1:  Valoració dels currículums aportats (fins a 3 punts). La puntuació 

mínima per passar a la Fase 2 és de 2 punts. 
‐ Fase  2: Prova de coneixements, competències i habilitats relacionada amb les 

tasques a desenvolupar (fins a 3 punts) La puntuació mínima per passar a la 
Fase 3 és de 2 punts. 

‐ Fase 3: Entrevista. (fins a 4 punts) 
 
 
Presentació de solꞏlicituds 
 
Els aspirants a participar en les proves que reuneixin els requisits per fer-ho han de 
presentar la solꞏlicitud corresponent i tota la documentació al registre de la Fundació 
Universitat de Girona: Innovació i Formació, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat 
de Girona, Edifici Giroemprèn, C/ Pic de Peguera nº 11, 17003 (Girona), dirigides a la 
Direcció General de la Fundació, o bé a través del correu: economia.fundacioif@udg.edu  
 
La data límit de presentació de les solꞏlicituds serà el dia 5 de juny de 2019. 
 
 
Documentació 
 

Els  aspirants,  per  a  poder  ser  admesos  a  la  convocatòria, han  de  presentar  la 
solꞏlicitud i la documentació requerida que s’especifica tot seguit: 

 
‐ Solꞏlicitud de participació en el procés selectiu (Annex 2) 
‐ Fotocòpia de DNI/NIE/Passaport (vigent) 
‐ Currículum que inclogui l’experiència laboral, les titulacions i els mèrits, 

coneixements i competències que capaciten per les funcions objecte de la oferta.  
‐ Un cop completades les tres fases del procés selectiu i amb la finalitat de 

simplificar el procediment i gestió de la documentació, l’aspirant escollit serà 
requerit a presentar fotocòpies de la/les titulacions i tota la documentació 
acreditativa dels mèrits que hagi fet constar al currículum Si l’aspirant no acredita 
correctament els mèrits i titulacions del currículum quedarà exclòs i es solꞏlicitarà 
la  documentació acreditativa al segon aspirant amb més puntuació d’acord a 
l’ordre de prelació dels aspirants que participin en la convocatòria 

 
 
Comissió de selecció 
 

‐ La comissió de selecció esta formada per: 
Presidenta: Directora General de la FUdGIF  
Secretari: El Director del Postgrau en Administració Electrònica i Govern Obert al 
Món Local  
Vocals: Resta de directores del Postgrau en Administració Electrònica i Govern 
Obert al Món Local 
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‐ A efectes de comunicacions i altres incidències, la comissió de selecció té la 
seva seu a: 
 
Fundació privada UdG: Innovació i Formació, Parc Científic i Tecnològic de la 
Universitat de Girona, Edifici Giroemprèn, c/Pic de Peguera nº 11, 17003 Girona. 
 

 
Llista de proposats 
 

‐ En cap cas el nombre d’aspirants proposats per la comissió de selecció pot 
excedir del nombre de places objecte de la convocatòria. 

 
 
Publicació dels resultats 
 
La informació relativa als resultats del procés selectiu serà publicada al portal de 
transparència del web de la Fundació: https://www.fundacioudg.org/ca/p/seleccio‐i‐
promocio‐de‐personal.html 
 

 
 
Girona,  8 de maig de 2019 



 

Annex II 
 
SOLꞏLICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÈS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ 
DE LLOC DE TREBALL 

 
1. Dades de la convocatòria 
 
R-7/2019 

 

 
 
2. Dades personals 
 
Cognoms i nom: 

DNI: 

Telèfon/s: 

Adreça: 

Població: 

Adreça electrònica: 
 

 
 
 
SOLꞏLICITO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Girona ...................... de .................... de 2019 

 

 
 
 
Signatura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA: 
INNOVACIÓ I FORMACIÓ 


