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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 

 
 LLOC DE TREBALL:   

ADMINISTRATIU GESTIÓ ECONÒMICA (AUDITORIA INTERNA) 
 

  DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:  
• Confecció i complementació d’impostos: IVA, IRPF, IS, IAE 
• Auditoria interna de comptes anuals, formulació de comptes anuals i 

liquidació de pressupost, càlcul del romanent de tresoreria, legalització 
de llibres  

• Control inventari 
• Implementació d’informació comptable i pressupostari en portals de 

l’AEAT, GENCAT i altres entitats del Sector Públic  
 Implementació de la informació econòmica i contractual en portes de 

transparència  
 Suport directe a la Direcció de Recursos de la Fundació 

 
 REQUISITS, PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA       
 Grau Administració i Direcció d’Empreses o Diplomatura en 

empresarials 
 Experiència laboral demostrada en departament comptable en entitats 

del sector públic> 3 anys 
 

 ES VALORARÀ 
 Experiència laboral demostrada en departament Fiscal>3 (especialment en 

Fundacions del Sector Públic) 
 Màster en Fiscalitat i coneixements amplis de comptabilitat financera i 

pública 
 Coneixements avançats de fulls de càlcul / tractament de text/ power point 

o altres 
 

 CONDICIONS LABORALS 
 

- Tipus de jornada: completa, (37,5H/SETMANA) 

- Contracte: TEMPORAL (Substitució per maternitat). Caldrà estar inscrit com a 
demandant d’ocupació. 

- Retribució:19.500€ bruts anuals. 

- Incorporació: Aproximadament a partir del 15/9/2021 
 

 COMITÉ D’AVALUACIÓ 
 

- David Martín Frigols, Director de Recursos de la FURV 

- Josune Frade González, Tècnic Auditora Interna de la FURV 

- Ana Méndez Soler, Tècnic de Recursos Humans 
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Suplents Comitè d’avaluació 
 

- Francesc López Saperas, Adjunt a Director de Recursos de la FURV 

- Patricia Jardí Llorella, Tècnic Auditora Interna de la FURV 

- Concepción Aznarez Morros, Tècnic de Recursos Humans 
 

 CRITERIS DE SELECCIÓ 
 

- Avaluació mèrits i capacitats segons CV  60% 

- Entrevista Candidat/a     40% 
 

 
 ENVIAR CV    A/e:  rrhh@fundacio.urv.cat 

    
 
   Data límit: 07/08/2021 
 
 
 
 Les persones que superin el procés amb una puntuació igual o superior a 50% 

s’incorporaran a una borsa de treball, la FURV si s’escau,  podrà recórrer per ordre 
de puntuació per futures contractacions en llocs de treball similar durant el període 
d’un any a partir de la data de l’acta de selecció. 
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