Vacant 13/2019
CONVOCATÒRIA INTERNA PER PROVEIR UNA PLAÇA
DE TÈCNIC/A SUPERIOR 2 A LA UNITAT DE PREDICCIÓ D’ALLAUS

TASQUES:












Anàlisis de dades nivometeorològiques i del terreny per a l’elaboració de la
predicció del perill d’allaus, regional i local, incorporat al servei de guàrdies.
Elaboració i redacció d’avisos i de butlletins de perill d’allaus a nivell local i regional,
i de notes nivològiques.
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.
Manteniment, administració i explotació de les bases de dades de cartografia
d’allaus.
Homogeneïtzació, administració i explotació de la base de dades
nivometeorològica.
Elaboració i redacció de butlletins nivològics anuals, resums setmanals de predicció
d’allaus i avaluació dels gruixos de neu i informes i productes derivats de la
predicció d’allaus.
Avaluació de la susceptibilitat de fusió de la neu i seguiment de les cotes d’innivació
Comunicació de la predicció del perill d’allaus a través dels canals i mitjans de
l’ICGC.
Formació en seguretat per allaus als cossos i departaments de la Generalitat,
fonamentalment: Bombers, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil i Agents Rurals.

PERFIL:
Imprescindibles








Titulació superior en Físiques amb alta especialització en climatologia i/o
meteorologia.
Coneixements amplis especialitzats en l’àmbit de la nivologia, la predicció i la
cartografia d’allaus.
Experiència demostrable mínima de dos anys en l’operativa de predicció del perill
d’allaus a nivell regional i local.
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.
Mobilitat en terreny innivat, elevat i exposat a allaus.

Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel. (34) 93 567 15 00
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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 i cartografia d’allaus, i en situacions de grans
allaus a nivell de predicció i de la seva cartografia.
Experiència en administració i gestió de bases de dades nivometeorològiques i de
cartografia d’allaus.
Experiència en cartografia d’allaus.
Coneixements de la normativa i estàndards de l’ EAWS (European Avalanche
Warning Services).
Coneixements en estadística avançada.
Coneixements de topografia, de climatologia i del mantell nival del Pirineu de
Catalunya.
Coneixements d’anglès a nivell de conversa i de redacció de documentació tècnica.
Experiència en recerca en el camp de la nivologia.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:










Places: 1
Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, 08038- Barcelona.
Categoria: Tècnic/a Superior 2 Nivell A2.
Jornada: Jornada ordinària de 37,5h setmanals.
Horari: L'horari ordinari de treball es realitza mitjançant la permanència obligada
del personal de cinc hores, de les 9:00 a les 14:00 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: Immediata.
Vinculació: Contracte d’interinitat per excedència. Mínim fins el 31 de gener de
2020.

Barcelona, 21 de juny de 2019

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

A la convocatòria interna només s’ha presentat una candidatura i que complia amb tots els
requisits imprescindibles (Inicials dels 2 cognoms i nom):


MES

Candidatura

Valoració
competències
genèriques

Valoració
competències
específiques

TOTAL

MES

29,00

64,50

93,50

Estat del procés de selecció: Tancat.
Seleccionat: Santiago Manguan i Esteban.

Barcelona, 4 de juliol de 2019

