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Vacant 02/2022 

 

CONVOCATÒRIA INTERNA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL  

A LA UNITAT DE 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. 

• 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, i a la prestació de guàrdies 

pels plans de protecció civil ALLAUCAT i NEUCAT. 

• Incorporació: Immediata. 

• Vinculació: Contracte de treball eventual per circumstàncies de producció per un màxim 

de 6 mesos. 

 

TASQUES: 

• Anàlisis i entrada de dades nivometeorològiques i de cartografia d’allaus. 

• Control i avaluació diària dels paràmetres d’inestabilitat del mantell nival a nivell de  
predicció regional i local d’allaus i de la cartografia d’allaus. 

• Determinació del grau de perillositat i del risc d’allaus a Catalunya. 

• Realització de guàrdies per al control del perill d’allaus a Catalunya durant la temporada 
hivernal. 

• Participació a les taules de crisi per risc d’allaus aportant l’anàlisi de la situació de perill.   

• Monitorització del mantell nival a través del control i gestió de les xarxes d’observació 
nivometeorològica establertes a Catalunya. 

• Treball de camp per cartografiar allaus i per analitzar in situ l’estabilitat, distribució, 
evolució de l’estabilitat del mantell nival.  

• Impartir cursos sobre allaus a l’administració i altres organismes i institucions. 

• Elaboració i difusió d’informacions relatives al perill d’allaus i a la seguretat en allaus. 

• Elaboració de les cartografies de zones d’allaus, perillositat d’allaus i d’altres documents 
cartogràfics necessaris pel control del perill d’allaus a Catalunya. 

• Manteniment, administració i explotació de les bases de dades nivometeorològiques i 
de la base de dades d’allaus. 



 

 

• Avaluació i anàlisi d’informes d’identificació de risc d’allaus i d’informes de detall de 
valoració del risc d’allaus en el marc de suport a la legalitat. 

• Gestió i manteniment de la base de dades d’allaus de Catalunya per organitzar la 
informació generada en els diferents estudis i projectes i contribuir a la millora del 
coneixement de la nivologia, la nivo-climatologia i les allaus i la seva difusió. 
 

 
PERFIL:  

Imprescindibles 

• Titulació superior en Geologia, Geografia, Ciències físiques, Ciències Ambientals o 
similars. 

• Experiència demostrable en la predicció regional d’allaus a Catalunya (mínim 2 
temporades hivernals). 

• Experiència en el tractament de dades nivometeorològiques i d’allaus: clau NIMET 
(mínim 2 anys). 

• Experiència demostrable en la cartografia d’allaus (mínim 1 any). 

• Experiència en la integració de dades per el tractament de la innivació i de la valoració 
climàtica (mínim 2 anys). 

• Habilitats en esquí de muntanya per a treballar sobre terreny innivat. 

• Experiència en comunicació de perill d’allaus a mitjans de comunicació. 

• Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció General 
de Política lingüística, o l’equivalent. 

• Carnet de conduir vigent classe B. 

• Disponibilitat per viatjar. 

• Disponibilitat per a la realització de guàrdies. 
 
 
Mèrits o altres aspectes que es valoraran 

Competències genèriques: 

• Capacitat de treball en equip. 

• Persona activa i amb capacitat de comunicació. 
 

Competències específiques: 

• Coneixements específics dels principis de la realització de butlletins de perill d’allaus. 

• Coneixements per a la determinació dels problemes d’allaus. 

• Coneixements en organització de dades de cartografia. 

• Coneixements d’anglès. 
 

Barcelona, 17 de gener de 2022 



 

 

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 
 
 

A la convocatòria interna es va rebre 1 candidatura que reunia tots els requisits imprescindibles: 

• Pons i Otàlora, Jordi (DNI **5601***) 
 
 

Les valoracions de la candidatura va ser: 
 
 

 
Candidatura 

Valoració 
competències 

genèriques  

Valoració 
competències 
específiques 

 
TOTAL 

Pons Otàlora, Jordi 25,00 56,00 81,00 
 

 
 
 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Candidatura seleccionada: Jordi Pons i Otàlora 

 

Barcelona, 25 de gener de 2022 

 


