Vacant 02 / 2020
CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA TEMPORAL DE TÈCNIC/A SUPERIOR 2 A
LA UNITAT DE PREDICCIÓ D’ALLAUS
TASQUES:










Anàlisi sinòptica de situacions d’allaus.
Anàlisi de situacions d’allaus a nivell de la caracterització del mantell nival.
Elaboració d’un catàleg d’escenaris de grans allaus.
Definició d’escenaris de grans allaus i incorporació dins dels pla de protecció civil
ALLAUCAT: anàlisi de risc.
Elaboració d’escenaris futurs en base a paràmetres de canvi climàtic.
Realització de consultes per a l’explotació de les bases de dades
nivometeorològiques i de cartografia .
Elaboració i redacció de butlletins nivològics corresponents a situacions de grans
allaus i elaboració d’informes d’aquestes situacions.
Participació a les reunions del projecte europeu on es treballaran les dades i es
presentaran els resultats dels projecte.
Redacció i presentació d’articles dins del marc del Projecte RECIPE.

PERFIL:
Imprescindibles







Titulació superior en Físiques amb l’especialització de Física de l’Aire o en
Geografia amb especialització en climatologia i meteorologia.
Coneixements en interpretació de mapes sinòptics i/o en situacions d’allaus.
Coneixements d’estadística avançada.
Coneixements especialitzats en l’àmbit de la nivologia, la predicció i la cartografia
d’allaus.
Experiència en l’operativa de predicció del perill d’allaus.
Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la
Direcció General de Política lingüística, o l’equivalent. Es realitzarà una prova de
català si no es disposa de certificació de nivell C.

Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel. (34) 93 567 15 00
Fax (34) 93 567 15 67
icgc@icgc.cat
www.icgc.cat

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 administració i gestió de bases de dades nivometeorològiques i de
cartografia d’allaus.
Experiència en l’operativa de predicció i cartografia d’allaus, i en situacions de grans
allaus.
Coneixements de predicció d’allaus, de climatologia i del mantell nival del Pirineu
de Catalunya.
Coneixements d’anglès a nivell de conversa i de redacció de documentació tècnica.

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: 31.083,48 euros.
Jornada: Jornada ordinària de 37,5h setmanals de dilluns a divendres. 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’obra o Servei, amb una durada màxima de 13 mesos.

Reserva de plaça per personal amb discapacitat: Convocatòria ordinària amb reserva
de plaça per a persones amb una discapacitat reconeguda amb un grau igual o superior al
33%. En cas que aquesta plaça no quedés coberta amb persones amb discapacitat, es
cobriria amb una de les candidatures rebudes sense cap grau de discapacitat, un cop
superades totes les fases del procés de selecció.

Barcelona, 22 de gener de 2020

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:
Relació de candidatures que inicialment reunien tots els requisits imprescindibles (Inicials
dels 2 cognoms i nom):
1. BRM

Candidatura

Valoració
competències
genèriques

Valoració
competències
específiques

TOTAL

BRM

22,06

52,50

74,56

Estat del procés de selecció: Tancat.
Seleccionat: Manuel Bertran Ródenas

Barcelona, 14 de febrer de 2020

