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Responsable de Comptabilitat per la  

Fundació Pasqual Maragall 
 
Context 

 
La Fundació Pasqual Maragall es va crear al 2008 amb la missió de promoure i desenvolupar 

investigació biomèdica d’excel·lència. La Fundació està totalment compromesa per ser decisiva 
en la contribució de solucions globals al problema de la malaltia d’Alzheimer i demències 

relacionades, així com per sensibilitzar socialment per aconseguir que el suport científic a 

aquests reptes assoleixin la prioritat adequada. La investigació de la Fundació es realitza al 

Barcelonaßeta Brain Research Center (BBRC), centre de recerca constituït amb la participació de 

la Universitat Pompeu Fabra i "la Caixa". 

La visió de la Fundació Pasqual Maragall és aconseguir “Un futur sense Alzheimer”, en el marc 
d’un envelliment actiu i saludable que està associat a experiències positives i lliure de problemes 
i declivis cognitius. Amb aquesta finalitat, la investigació del BBRC es dirigeix a la prevenció 

primària i secundària de la malaltia d’Alzheimer, la qual cosa és possible gràcies a la participació 
de milers de persones que, de manera voluntària, contribueixen a uns estudis científics per 

aconseguir que, en un futur pròxim, existeixin moltes menys persones malaltes.  

La Fundació Pasqual Maragall és una entitat privada sense finalitat de lucre. Els seus recursos 

econòmics provenen de donacions filantròpiques d’entitats i empreses, així com d’una extensa 
xarxa de més de 34.000 socis que contribueixen a finançar la investigació. El personal científic 

del centre de recerca també aconsegueix de manera competitiva ajuts i subvencions, 

principalment de fons europeus i fundacions internacionals. Para a més informació, visita les  

nostres pàgines web: 

www.fpmaragall.org i www.barcelonabeta.org 

La Fundació Pasqual Maragall és una fundació jove, consolidada i en creixement. Juntament amb 

el BBRC, actualment suma més de 130 persones, amb un augment de plantilla del 50% només 

en el darrer any. L’equip científic està format per personal investigador i professionals de les 
àrees de la medicina, biologia, psicologia i infermeria, entre d’altres. També compta amb àrees 

transversals de manteniment, IT, finances, compres, recursos humans, comunicació i captació 

de fons. Tot en un entorn dinàmic, en el qual els reptes continus formen part de l’àmbit de 
treball de la Fundació. 

 

Descripció de la posició 

Actualment el Departament d’Economia i Finances cerca una posició de Responsable de 

Comptabilitat.  

L’Àrea d’Economia, Finances i Compres gestiona la recerca de la Fundació i assumeix la 

responsabilitat de les memòries econòmiques a ser justificades als finançadors. L´àrea disposa 

d’ERP Navision ja implementat a l´àrea, vinculat a un sistema de Business Intelligence per a 

construir automàticament quadres de comandament. 

http://www.fpmaragall.org/
http://www.barcelonabeta.org/
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Responsabilitats de la Posició 

 

En dependència de la Responsable de Finances es responsabilitzarà de totes les tasques 

administratives i comptables pròpies del càrrec:  

 

 Responsable d’elaborar tancaments mensuals/anuals via quadre de comandament 
general: compte de resultats, tresoreria, indicadors de liquiditat, entre d’altres. 

 Responsable d’elaborar la planificació de la tresoreria i implementació de mesures de 
control. 

 Control i seguiment pressupostari, anàlisi de les desviacions en ingressos i despeses.  

 Gestiona la comptabilitat analítica de la infraestructura ALFA (Alzheimer i Famílies), per 

tal de facilitar la construcció d’un sistema de notes de càrrec internes. 

 Proposa, implementa i porta a terme procediments interns per al control de qualitat de 

la comptabilitat de la institució: saldos comptables, anàlisi de llibres auxiliars, entre 

d’altres. 
 Supervisa i porta a bon terme la comptabilitat de la institució a l’ERP Navision: comptes 

a pagar, comptes a cobrar, amortitzacions, ingressos i despeses, entre d’altres. També, 
implementar millores per a automatitzar processos de comptabilització via càrrega 

massiva de fitxers. 

 Específicament, ha d’haver comptabilitzat nòmines amb multi imputacions, 
bonificacions I+D+i. 

 Gestió bancària: relació amb entitats bancàries de referència, confecció d’ordres de 
pagaments bancaris, resolució incidències derivades de la gestió bancària (ex. retorn de 

rebuts, impagaments), revisió de les liquidacions d’interessos d’inversions financeres. 
 Supervisar els processos de conciliacions bancàries, assegurant la traçabilitat i el 

tractament dels moviments de les entitats bancàries, i revisar la globalitat dels 

moviments bancaris. 

 Gestió per projectes: caldrà realitzar el control i seguiment dels cobraments de factures 

de projectes i subvencions, alhora ser responsable de les justificacions dels projectes 

assignats. Confecció de reportings de comptabilitat analítica per àrees i/o projectes 

 Persona focal per la gestió d’auditories internes i externes, i atendre els professionals 
designats per als citats processos. 

 Coordinar i/o realitzar processos d’actualització d’inventari. 
 Suport en la confecció de les declaracions fiscals (IVA, IRPF) 

 Coordinar els processos de custòdia i arxiu de la documentació comptable.  

Titulació i Experiència  

 Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses, Empresarials, Economia o similar 

 Idiomes: Català, castellà, anglès 

 Eines de Treball necessàries: 

 Navision o ERP similar nivell avançat 

 JET REPORTS o Eina de Business Intelligence vinculada a ERP similar 

 Excel nivell avançat 

 Paquet office nivell avançat 
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Aptituds personals 

 Acostumat a treballar amb dates d’entrega i acompliment de deadlines varis.  

 Capacitat d’adaptació a tasques de diferent nivell de complexitat. 
 Excel·lent interrelació personal 

 Resolutiu, responsable i capaç de treballar de forma autònoma. 

 Que valori el projecte de la Fundació. 

Característiques de la posició 

 Incorporació immediata 

 Contracte indefinit amb període de prova 6 mesos. 

 Nivell Salarial acord a l´experiència del candidat/a 

 Jornada setmanal de 38h 

 Horari: dilluns a dijous de 9h a 18h i els divendres de 9h a 15h 

 23 dies feiners de vacances anuals  

 2 dies de teletreball mensuals subjecte a la normativa de la Fundació 

 Una jornada anual per voluntariat en entitats del Tercer Sector 

 

Oferim treball en un equip altament estimulant, la Fundació Pasqual Maragall ofereix i promou 

un ambient divers i inclusiu. En la Fundació també ens preocupem per desenvolupar la teva 

carrera professional perquè puguis participar en formacions internes i específiques per al teu 

lloc de treball, promovem la promoció interna i desenvolupament de la teva carrera 

professional.  

Per aplicar a la posició: 

En un únic document pdf: 

1. Carta d’interès justificant la motivació i experiència prèvia (màx. 1 f) 
2. CV (màx. 2 f). 

Remetre al correu electrònic:  rh@fpmaragall.org 

Assumpte: Responsable de Comptabilitat 

Data límit:  29 de febrer de 2020 

 

NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES:  

En compliment de la GDPR, li informem que les seves dades personals seran custodides per la Fundació 

Pasqual Maragall i la Barcelonaβeta Brain Research Center per gestionar el procés de selecció de 
l'oferta d'ocupació que ha sol·licitat. Una vegada completat el procés de selecció, les dades 

s'esborraran.  

Vostè té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la Llei (EU) 

2016/679, dirigits a la Fundació Pasqual Maragall i la Barcelonaβeta Brain Research Center: Carrer 

Wellington 30, 08005 Barcelona 

mailto:rh@fpmaragall.org

