
 
 

 

CONVOCATÒRIA DE VACANT 
 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

INVESTIGADOR 

LÍNEA O GRUP DE RECERCA (descripció ) 

GRUP DE RECERCA: DRET PATRIMONIAL (DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT, PROCESSAL I 
FINANCER, DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES DE LA URV) 

DESCRIPCIÓ: El Grup de Recerca en Dret Patrimonial, en actiu des dels anys noranta però donat 
oficialment d'alta en el 2001, el formen els investigadors del Departament de Dret Privat, Processal i 
Financer, integrat per les àrees de coneixement de Dret Civil, Dret Mercantil, Dret Romà, Dret 
Internacional Privat, Dret Financer i Tributari i Dret Processal. El seu director és el Dr. Esteve Bosch 
Capdevila, catedràtic de Dret Civil. 

El comú denominador de la recerca del Grup és l'estudi de la configuració jurídica de les institucions 
claus en el desenvolupament de l'activitat econòmica, tant pel que fa als aspectes substantius, com als 
tributaris, procedimentals i internacionals. En concret, s'estudia d'una manera interdisciplinària la 
problemàtica que planteja la contractació, civil i mercantil, les garanties en el compliment de les 
obligacions, les societats, la successió hereditària i els aspectes econòmics de les relacions conjugals i 
familiars. Es pren com a punt de partida el dret vigent, centrat en la regulació catalana i espanyola de les 
institucions, però sense deixar de banda ni l'element històric ni, sobretot, el dret comparat. 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

Recerca per a l’estudi de qüestions relatives al Dret Civil, en concret centrat en l’àmbit del Dret de la 
persona i el Dret de família.  

- Respecte del Dret de la persona, les tasques s’orientaran a la investigació en l’àmbit de la reforma 
de les mesures de suport a la capacitat jurídica per a les persones amb discapacitat 

- En l’àmbit del Dret de família, la línia de la investigació específica consistirà en l’estudi de les 
mesures civils de protecció de les víctimes de violència de gènere  

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA (formació mínima exigida) 

DOCTOR O DOCTORA EN DRET 

REQUISITS  

 Domini: Programes informàtics bàsics (Word, Excell i PowerPoint) i Llengües (Català, castellà i 

anglès).  

 Experiència mínima de: recerca i publicacions en l’àmbit del Dret Civil, especialment de Dret de 

persona i família. 

 
 ES VALORARÀ 

 Habilitat per a les relacions personals. 

 Formació complementària: Polítiques de gènere. 

 Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva. 

 Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat. 



 
 

 Compromís amb la qualitat, amb l’optimització dels recursos i amb la consecució de resultats. 

 Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, 

amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat. 

CONDICIONS LABORALS  

 Tipus de jornada: 83% jornada ( 31,13 h setmana) 
 Lloc físic de treball: Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili 
 Contracte: indefinit activitats científica- tècniques ( art. 23 bis de la Llei de la Ciència) 
 Categoria: grup 1 

 Durada inicial: 1 mes 
 Retribució:1.870,28 € bruts mensuals bruts ( inclou pagues extres prorratejades) 
 Incorporació aproximada: 21 de febrer de 2023 apx 

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  
El comitè de selecció participarà en totes les fases del procés de selecció que es detallen a continuació. 
 

 Selecció de CV’s: Identificar els CV’s aptes i no aptes segons requisits exigits. Els aspirants que 
no compleixin els requisits indicats en el punt  perfil de la persona i requisits no passaran a la 
següent fase 
 

 Valoració del CV PUNTUACIÓ: 60 punts. 

- Participació en projectes de recerca relacionats amb el Dret Civil: 20 punts. 

- Publicacions científiques relacionades amb l’àmbit del Dret Civil (particularment, en Dret de 

la persona i el Dret de família): 20 punts. 

- Docència impartida a ensenyaments jurídics en matèria de Dret Civil: 10 punts. 

- Altres mèrits relacionats amb la recerca a Dret Civil: 10 punts. 

 Entrevista personal PUNTUACIÓ: 40 punts. 
 

En cas d’empat entre persones de diferent gènere, es contractarà a la persona del gènere menys 

representat en el grup de treball /departament /servei en el que s’incorpori. 
 

COMITÈ DE SELECCIÓ 

 President: Esteve Bosch Capdevila (Catedràtic d’Universitat - Dret Civil) 

 Vocal 1:  Àngel Urquizu Cavallé (Catedràtic d’Universitat - Dret Financer) 

SUPLENTS: 

 Ana Giménez Costa, (Professora agregada - Dret Civil) 

 Milenka Villa Pozo (Professora lectora SH - Dret Financer) 

Amb el vistiplau de: 

 Helena Fraga ( Directora de Gestió de la Fundació URV) 

 



 
 

 

 

CANDIDATURES  

 Enviar el CV a través de web FURV (https://www.fundacio.urv.cat/ca/fundacio/borsa-treball/)  

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV  05/02/2023 

 

COMUNICACIONS 

La FURV publicarà a la seva web el llistat d’admesos i exclosos, així com també l’acta final amb les 
puntuacions obtingudes pels aspirants. 

 

 

https://www.fundacio.urv.cat/ca/fundacio/borsa-treball/

