
 

 
 

Annex I 
CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU DE PROVISIÓ DE LLOC DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA, AMB 

DESTINACIÓ A LA SECRETARIA DE COORDINACIÓ PER A LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA: 
INNOVACIÓ I FORMACIÓ (referència convocatòria R-3/2020). 

 
1. OBJECTE DE LES BASES  

 
L’objecte d’aquestes bases és regular la selecció de persones de la categoria d’administratiu/va. 
 
Nom de la plaça: Gestor d’activitats formatives 
Tipus de contracte: Contracte de substitució per baixa maternal 
Duració: 1 any 
Categoria professional: Oficial de segona 
Sistema de selecció: Concurs 
Disponibilitat d’incorporació: Immediata 
Salari: 21.500 euros bruts anuals 
 
Número de places: 1 
  

2. JORNADA, FUNCIONS I COMPETÈNCIES 
 

2.1. Jornada: 
 
La jornada laboral s’establirà a temps complert (37,5h setmanals), incloent dissabtes i diumenges necessaris (rotatius), 
d’acord amb les necessitats del servei existents. 
 
La distribució horària s’establirà de 14:30h a 22:00 hores de dilluns a divendres i caps de setmana en funció dels horaris 
dels cursos, majoritàriament dissabtes matí. 
 

2.2. Funcions i competències  
 
Les funcions que haurà de realitzar, sense que això limiti que se’n puguin haver de realitzar d’altres, seran les següents:  
 

• Atenció i comunicació amb l’alumnat, professorat, direcció i coordinació de les activitats acadèmiques. 
• Gestió administrativa de les activitats acadèmiques (suport administratiu a les activitats, documentació per 

l’alumnat, control d’enquestes, control d’assistència, preparació dels pagaments docents, etc.). 
• Gestió i tramitació de convenis de pràctiques. 
• Gestió logística de les aules físiques (preparació de les aules i dels equips informàtics) i de les aules virtuals. 

 
Competències del lloc de treball: 
 

• Polivalència i flexibilitat, acostumada a portar tasques molt diverses i a organitzar-se autònomament. 
• Capacitat d'adaptar-se als mètodes de l'empresa, que sàpiga autogestionar-se i alhora relacionar-se amb 

l'equip quan sigui necessari. 
• Proactivitat, amb capacitat per portar diversos temes alhora i d'estar pendent de moltes tasques diverses. 
• Capacitat de treball en equip: capacitat d’integrar-se i de col·laborar de forma activa en la consecució 

d’objectius comuns.  



 

3. REQUISITS DELS PARTICIPANTS 
 
Per prendre part en aquesta convocatòria i ser admès/a, els/les aspirants hauran de reunir, amb anterioritat a la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds els següents requisits: 
 

a) Tenir ciutadania espanyola, o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats 
membres en què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els 
hi sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes que es troba definida en el Tractat 
Constitutiu de la Comunitat Europea.  

b) Haver complert 18 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa el dia en què finalitzi el termini de 
presentació de sol·licituds.  

c) No patir cap malaltia ni estar afectat pe cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les 
funcions pròpies de la categoria professional. 

d) Formació i/o experiència en sector/àmbit similar. 
 

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 

4.1. Forma i termini 
 
Les persones que desitgin prendre part a la present convocatòria hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància 
formalitzada en el Registre general de la Fundació o a través del correu electrònic rrhh@fundacioudg.org 
 
Les sol·licituds es presentaran en un termini de deu (15) dies naturals, a comptar des del dia següent al de la publicació 
de les bases al web de la Fundació. 
 

4.2. Documentació  
 
Per ser admès/sa a les proves selectives els/les aspirants hauran de presentar les fotocòpies dels següents documents o 
la còpia digital si la sol·licitud es fa per correu electrònic: 
 

• Sol·licitud de participació en el procés selectiu (Annex 2). 
• DNI/NIE/Passaport en vigor 
• Currículum professional i acadèmic 

 
Si alguna de les sol·licituds tingués algun defecte esmenable, es farà constar a la llista provisional d’admesos i exclosos 
per tal que, en el termini de deu dies, es puguin esmenar.  
 
Un cop completades les dues fases del procés selectiu i amb la finalitat de simplificar el procediment i gestió de la 
documentació, d’acord amb les disposicions en matèria de procediment administratiu de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de Procediment Administratiu Comú de es Administracions Públiques, l’aspirant escollit serà requerit a presentar tota la 
documentació acreditativa dels mèrits que hagi fet constar al currículum. Si l’aspirant no acredita correctament els 
mèrits del currículum quedarà exclòs i es sol·licitarà la documentació acreditativa al segon aspirant amb més puntuació 
d’acord a l’ordre de prelació dels aspirants que participin en la convocatòria, i així successivament. 
 

5. LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la directora general dictarà una resolució en el termini màxim 
d’un mes, declarant aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos així com el dia, l’hora i el lloc de començament de 
la prova de selecció, a més de la composició nominal dels membres del tribunal.  
 
Aquesta resolució s’exposarà al portal de transparència de la pàgina web de la Fundació i substituirà la notificació 
personal a cadascuna de les persones aspirants, tal com preveu l‘article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú (LPAC).  
El termini d’al·legacions serà de 5 dies naturals a partir de la publicació de la llista d’admesos i exclosos.  
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Les al·legacions presentades es resoldran en el termini de 30 dies següents a la finalització del termini per a la 
presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.  
 
Si no es presenten al·legacions, es considerarà elevada a definitiva la llista de persones aspirants admeses i excloses, i no 
caldrà tornar a publicar-la.  
 

6. TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
El tribunal qualificador tindrà la composició següent: 
 
President/a: Directora general de la FUdGIF.  
Vocals: Una persona pertanyent a l’àrea de Recursos Humans de la Fundació. 
Secretari/a: Subdirectora de la FUdGIF.  
 
En cap cas el Tribunal proposarà un nombre d’aspirants superior al nombre de places.  
 

7. PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
La selecció pel sistema de concurs-oposició consisteix en la valoració del document curricular d’acord amb les tasques a 
exercir, en la realització d’unes proves de coneixement específiques i en la valoració de l’entrevista personal.  
 
El desenvolupament del procés de selecció constarà de tres fases eliminatòries (puntuació màxima 12 punts): 
 

• Fase 1 avaluació de currículum: Puntuació màxima de 3 punts.  
  
- Valoració del currículum dels candidats dels aspectes que es detallen posteriorment per acomplir les 

tasques indicades a la secció 2.2. La puntuació mínima per passar a la fase 2 és de 2 punts.  
 

• Fase 2 prova coneixements: Puntuació màxima de 6 punts. 
 
- Valoració de la prova de coneixements per dur a terme les funcions designades. La puntuació mínima per 

passar a la fase 3 és de 4 punts. 
 

• Fase 3 entrevista: Puntuació màxima de 3 punts. 
 
- Valoració de les capacitats necessàries per dur a terme les funcions designades. 

 
Desenvolupament de la Fase d’avaluació del currículum 
 
El tribunal qualificador valorarà tots els aspectes del currículum d’acord amb la ponderació que el tribunal defineixi, 
que constarà en la resolució del resultat de la Fase 1. 
 
El tribunal qualificador, valorarà els següents aspectes:  
 

• Formació universitària en l’àmbit empresarial, cicles Formatius de Grau Superior o FPII de l’àmbit empresarial  
• Coneixements avançats d’ofimàtica (adobe, excel i word) 
• Català i castellà nivell C o equivalent 
• Anglès: nivell B1 o superior 
• Experiència laboral en tasques similars 
• Residència a la província de Girona 

 
Fase prova coneixements 
 
La prova de coneixements s’ajustarà al contingut de la convocatòria, als coneixements específics requerits a l’aspirant i 
a les tasques que haurà de realitzar. Es composarà de supòsits pràctics relacionats directament amb tasques 
administratives i algun d’aquests podrà ser en llengua estrangera (anglès). 



 

Serà fixada pel tribunal i anirà dirigida a demostrar la capacitat i idoneïtat dels aspirants en relació amb el lloc de 
treball que es convoca. 
 
Fase entrevista personal 
 
L’entrevista personal consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal qualificador sobre les actituds, les competències, 
les habilitats i els requeriments funcionals del lloc de treball.  
 

8. RELACIÓ DE PERSONES APROVADES 
 
Finalitzat el procés de selecció, el Tribunal proposarà a la directora general de la Fundació la relació de les persones 
candidates per ordre de puntuació, calculada sumant les puntuacions de cada fase.  
 
En els supòsits que algun dels aspirants resultin amb la mateixa puntuació, els empats els resoldrà el Tribunal.  
 
El resultat es farà públic al portal de transparència de la web de la Fundació, mitjançant un llistat ordenat de les 
persones aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cadascun d’ells.  
 

9. RECURSOS 
 
Contra les resolucions i els actes de tràmit de la direcció general, si aquests actes decideixen directa o indirectament el 
fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú (LPAC), potestativament, recurs de reposició davant la directora general en el termini 
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, o bé directament recurs contenciós 
administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa (LJCA), en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, 
davant els Jutjats contenciosos administratius de Girona.  
 

10. INCIDÈNCIES 
 
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords necessari per al bon ordre i 
normal desenvolupament de les proves selectives, de conformitat amb aquestes bases i amb les disposicions que siguin 
d’aplicació.  
 
 
A Girona,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Directora general.  
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