Vacant 09/2021
CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL
A LA UNITAT DE PREDICCIÓ D’ALLAUS

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: 31.844,92 euros.
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: Immediata.
Vinculació: Contracte d’Obra o Servei. Inicialment previst fins el 31-12-2021.

TASQUES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anàlisis i entrada de dades nivometeorològiques.
Control diari dels paràmetres d’inestabilitat per iniciar comunicats de predicció local
d’allaus.
Participació als briefings de predicció d’allaus i a les taules de crisi per predicció
local d’allaus.
Participació en la revisió de comunicats de predicció local per a les estacions
d’esquí de FGC.
Ajut en la gestió de les xarxes d’observació nivometeorològica i d’allaus de les
estacions d’esquí de FGC.
Participació en les tasques de camp per tal de realitzar les tasques de predicció.
Elaboració i redacció dels informes de finals d’any i de tancament de temporada
per les prediccions locals i en el context de la predicció regional.
Elaboració de les cartografies en el marc de la predicció local per FGC i en el
context de la predicció regional.
Manteniment, administració i explotació de les bases de dades
nivometeorològiques i de cartografia d’allaus.
Col·laboració en l’elaboració i redacció de butlletins nivològics anuals, resums
setmanals de predicció d’allaus i avaluació dels gruixos de neu i informes i de
productes derivats de la predicció d’allaus.

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

PERFIL:
Imprescindibles
•
•
•

Titulació superior en Geografia (especialitat en geografia física) o Físiques.
Experiència demostrable en tractament de dades nivometeorològiques del Pirineu
de Catalunya (mínim 6 mesos).
Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la
Direcció General de Política lingüística, o l’equivalent.

Mèrits o altres aspectes que es valoraran
Competències genèriques:
•
•

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

Competències específiques:
•
•
•
•
•
•
•
•

Màster en Climatologia Aplicada i especialitzada en el Pirineu.
Coneixements en GIS.
Coneixements en bases de dades.
Articles científics (prioritària en ambients d'alta muntanya, climatologia, canvi
climàtic, canvi global).
Experiència laboral en l’àmbit del Pirineu amb FGC.
Carnet de conduir vigent classe B.
Habilitats en esquí de muntanya per treballar sobre terreny innivat.
Coneixements d’anglès a nivell B1 de comprensió de documentació tècnica i
articles tècnics en nivologia i allaus.

Barcelona, 7 de juny de 2021

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

A la convocatòria externa es varen rebre 8 candidatures, de les quals només 3 reunien tots
els requisits imprescindibles:
1. Murillo Badenes, David (DNI **0863***)
2. Vada Manzanal, José Antonio (DNI **0408***)
3. Vilar Bonet, Francesc (DNI **6518***)

Les valoracions de les candidatures finalistes varen ser:

Candidatura

Valoració
competències
genèriques

Murillo Badenes, David
Vada Manzanal, José Antonio
Vilar Bonet, Francesc

Estat del procés de selecció: Tancat.
Seleccionat: Francesc Vilar Bonet

Barcelona, 1 de juliol de 2021

28,08
18,67
23,58

Valoració
competències
específiques

TOTAL

39,00
39,50
63,00

67,08
58,17
86,58

