
 

 

Vacant 10 /2018 
 

CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL DE TÈCNIC/A 
SUPERIOR 2 A LA UNITAT DE PREDICCIÓ D’ALLAUS 

 
 

1. Característiques de la plaça 
 

 Places: 1 
 Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona 
 Categoria: Tècnic/a superior 2, Nivell A2 
 Retribució bruta anual: 26.616,15 euros bruts/any (jornada completa). 
 Jornada: Jornada ordinària de 37,5h/ setmanals en el cas de jornada completa. 
 Horari: Inicialment s’ofereixen 2/3 de la jornada ordinària (acumulació de 2 

reduccions de jornada). En el període inicial, l’'horari ordinari de treball es realitza 
mitjançant la permanència obligada del personal de quatre hores, de les 9:00 a 
les 13:00 hores, de dilluns a divendres. El temps restant de jornada diària, es 
realitza de dilluns a divendres entre les 7:30 i les 19:30 hores, supeditat a les 
necessitats del servei i organitzatives. 

 Incorporació prevista: A partir del 15 de setembre. 
 Vinculació: Contracte temporal d’interinitat, inicialment per substitució de 2 

persones amb reducció de jornada. A mesura que alguna de les persones 
substituïdes passi a jornada completa es reduirà proporcionalment la jornada de 
la persona que realitzi la substitució. També podrà ampliar-se en cas que un/a 
treballador/a de l’ICGC sol·liciti una reducció de jornada. 
 
 

2. Funcions del lloc de treball 
 

 Anàlisis de dades nivometeorològiques i del terreny per a l’elaboració de la 
predicció i la cartografia d’allaus. 

 Prestació de guàrdies dins del pla ALLAUCAT, en general una setmana al mes 
durant el període hivernal, de dilluns a diumenge les 24 hores del dia durant la 
setmana en qüestió.  

 Elaboració i redacció d’avisos i de butlletins de perill d’allaus. 
 Cartografia de zones d’allaus i avaluació d’informes de risc d’allaus. 
 Formació i administració de les xarxes d’observació nivometeorològica i d’allaus. 
 Elaboració i redacció dels informes de tancament de temporada per les 

prediccions locals. 
 Reforç en l’elaboració de prediccions locals per Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya. 
 Manteniment, administració i explotació de les bases de dades de cartografia 

d’allaus. 
 Elaboració i redacció d’ informes i productes derivats de la predicció d’allaus. 
 Elaboració d’informes de susceptibilitat de fusió de neu pel pla INUNCAT. 

 



 

 

3. Requisits de participació 
 

Imprescindibles 

 Titulació superior en Físiques, Geografia, Geologia o Enginyeries, amb 
coneixements en nivologia i meteorologia. 

 Coneixements amplis especialitzats en l’àmbit de la nivologia i la predicció i la 
cartografia d’allaus. 

 Carnet de conduir vigent classe B. 
 Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció 

General de Política lingüística o equivalent. Es realitzarà una prova de català si no 
es disposa de certificació de nivell C. 

 

4. Mèrits o altres aspectes que es valoraran 
 

Competències genèriques: 

 Capacitat de treball en equip. 
 Persona activa i amb capacitat de comunicació. 

 

Competències específiques: 

 Experiència en l’operativa de predicció del perill d’allaus a nivell regional i local. 
 Coneixements en hidrologia nival. 
 Experiència en situacions d’ allaus a nivell de predicció. 
 Experiència en administració i gestió de bases de dades nivometeorològiques i de 

cartografia d’allaus.  
 Experiència en cartografia d’allaus. 
 Mobilitat en terreny innivat, elevat i exposat a allaus. 
 Coneixements de la normativa i estàndards de l’ EAWS (European Avalanche 

Warning Services). 
 Coneixements en sistemes d’informació geogràfica (QGis) i de programació (p.ex. 

Fortran i Visual Basic). 
 Coneixements en estadística avançada. 
 Coneixements de topografia, de climatologia i del mantell nival del Pirineu. 
 Coneixements d’anglès a nivell de conversa i de redacció de documentació 

tècnica. 
 Experiència en recerca en el camp de la nivologia. 
 

5. Forma d’ocupació del lloc 
 
Contracte temporal d’interinitat, inicialment per substitució de 2 persones amb reducció 
de jornada. A mesura que alguna de les persones substituïdes passi a jornada completa 



 

 

es reduirà proporcionalment la jornada de la persona que realitzi la substitució. També 
podrà ampliar-se en cas que un/a treballador/a de l’ICGC sol·liciti una reducció de 
jornada. 
 
 
6. Participació 

 Presentació del currículum: Les persones que hi estiguin interessades (*) i 
compleixin amb els requisits establerts, hauran de presentar un currículum 
amb fotografia tipus carnet i breu descripció de les tasques desenvolupades 
a l’adreça de correu electrònic següent: gestio.persones@icgc.cat 

 Especificar en l’assumpte del correu: VACANT 10/2018 

 Especificar en el cos del correu electrònic el NIF, el telèfon de contacte i el 
correu electrònic. 

7. Procediment de selecció 

 
Les candidatures que no compleixin algun dels requisits imprescindibles de la 
vacant restaran excloses del procediment de forma automàtica i ja no es 
valoraran la resta de competències. 
 
Els mèrits o altres aspectes a valorar, s’avaluaran de la següent manera: 
 

 Les competències genèriques s’avaluaran mitjançant la realització d’una 
entrevista amb els membres de la Comissió de selecció d’aquesta vacant i una 
prova psicotècnica. Es valoraran les competències genèriques determinades en 
el perfil. La valoració màxima serà de 35 punts. Aquesta avaluació tindrà 
caràcter eliminatori, sent necessari assolir un mínim de 18 punts.  

          
 Les competències específiques tindran una valoració màxima de 65 punts 

que es desglossaran de la següent manera: 
 

 9 PUNTS: Experiència en l’operativa de predicció del perill d’allaus a 
nivell regional i local. Avaluable mitjançant entrevista. 
 4 PUNTS: Coneixements en hidrologia nival. Avaluable mitjançant 
entrevista. 
 7 PUNTS: Experiència en situacions de grans allaus a nivell de predicció 
i de la seva cartografia. Avaluable mitjançant entrevista. 
 6 PUNTS: Experiència en administració i gestió de bases de dades 
nivometeorològiques i de cartografia d’allaus. Avaluable mitjançant 
entrevista. 
 6 PUNTS: Experiència en cartografia d’allaus. Avaluable mitjançant 
entrevista. 
 3 PUNTS: Mobilitat en terreny innivat, elevat i exposat a allaus. 
Avaluable mitjançant entrevista. 
 8 PUNTS: Coneixements de la normativa i estàndards de l’ EAWS 
(European Avalanche Warning Services) . Avaluable mitjançant entrevista. 



 

 

 5 PUNTS: Coneixements en sistemes d’informació geogràfica (QGis) i de 
programació (p.ex. Fortran i visual Basic). Avaluable mitjançant entrevista. 
 4 PUNTS: Coneixements en estadística avançada. Avaluable mitjançant 
entrevista. 
 5 PUNTS: Coneixements de topografia, de climatologia i del mantell 
nival del Pirineu. Avaluable mitjançant entrevista. 
 3 PUNTS: Coneixements d’anglès a nivell de conversa i de redacció de 
documentació tècnica. Avaluable mitjançant prova oral i escrita. 
 5 PUNTS: Experiència en recerca en el camp de la nivologia. Avaluable 
mitjançant entrevista. 

 
 

(*) Atès el volum de persones interessades en participar en processos de selecció, 
només podem garantir una resposta individualitzada a les persones que siguin 
entrevistades personalment. 

 
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. L’informem que les seves dades personals es 
tractaran per l’ICGC, que serà el responsable del tractament, amb la finalitat de participar 
en processos de selecció de l’ICGC. Aquestes dades es tractaran  en base al seu 
consentiment, necessari per a poder ostentar la condició de candidat/a. L’esmentat 
consentiment s’entendrà prestat fins que no comuniqui per escrit la revocació del mateix. 
Les dades es conservaran durant el termini màxim d’un any, excepte que hagi estat 
preseleccionat/da i formi part de l’expedient de selecció, el que provocarà que les seves 
dades es conservin indefinidament. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, 
portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment en el seu cas, 
dirigint-se al/a la responsable del tractament de dades, a la següent adreça 
protecciodades@icgc.cat. Per a més informació pot consultar la nostra política de 
protecció de dades a www.icgc.cat/politica-privacitat. 
 
 
 

 


