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Vacant 21/2022 

 

CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL  

A LA UNITAT DE SISMOLOGIA 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

• Places: 1. 

• Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona. 

• Categoria: Tècnic/a Superior 2 Nivell A2. En cas de no tenir experiència en la matèria, 
s’accedirà al lloc amb la categoria Tècnic/a Superior 3 nivell A1, i als 18 mesos 
s’accediria al nivell A2. 

• Retribució bruta anual: 32.774,10 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. 

• Teletreball: Es podran realitzar fins a 2 jornades setmanals en aquesta modalitat. 

• Incorporació prevista: Immediata. 

• Vinculació: Temporal de relleu. 
 

TASQUES: 

En dependència del/de la Cap d’Unitat de Sismologia i sota la seva supervisió, s’integrarà en 

un equip multidisciplinari on participarà a: 

• Identificar, caracteritzar i difondre al lloc web de l’ICGC la sismicitat enregistrada per la 

xarxa sísmica de Catalunya, a diferents escales (local, regional i telesismes). 

• Realitzar butlletins i informes sismològics. 

• Supervisar i millorar el funcionament de la xarxa sísmica de Catalunya. 

• Suport a la Unitat de Sismologia, en cas de crisi sísmica, per assegurar una adequada 

i correcta difusió de les dades i informacions. 

 

PERFIL:  

Imprescindibles 

• Grau en física, grau en geologia o enginyeria en l’àmbit de les ciències de la Terra. 

• Experiència en tractament de dades geofísiques. 



 

 

• 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: 

• Persona amb autonomia tècnica, responsable i amb iniciativa. 

• Capacitats i habilitats de treball en equip i comunicació. 
 
Competències específiques: 

 

• Coneixements en l’àmbit de la geofísica i les ciències de la Terra, i en particular en 
sismologia. 

• Experiència en tractament de dades geofísiques, especialment dades sísmiques.  

• Coneixements en llenguatges de programació com Matlab, Python o altres. 
 

 

Barcelona, 15 de juliol de 2022 
 
 
  



 

 

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 
 
 

A la convocatòria externa es varen rebre 28 candidatures, de les quals només 8 reunien tots els 

requisits imprescindibles, pel que han passat a la següent fase del procés de selecció: 

• Garcia Garcia, Pol  (DNI **1170***) 

• Martos Álvarez, Raquel  (26-10-22 renuncia a continuar en el procés) 

• Oliveras Casas, Pol  (DNI **9732***) 

• Riba Pereyra, Camila Celeste  (24-11-22 renuncia a continuar en el procés) 

• Vela Ventura, Marc  (DNI **1186***) 

• Biete Castells, Cristina  (DNI **9093***) 

• García Martínez, David  (25-10-22 renuncia a continuar en el procés) 

• Calahorrano Betancourt, Alcinoe 
 
 

Les valoracions de les candidatures finalistes varen ser: 
 
 

 
Candidatura 

Valoració 
competències 

genèriques  

Valoració 
competències 
específiques 

 
TOTAL 

Garcia Garcia, Pol 21,53 32,70 54,23 

Oliveras Casas, Pol 21,63 29,80 51,43 

Vela Ventura, Marc 21,63 44,35 65,98 

Biete Castells, Cristina 18,92 41,50 60,42 

Calahorrano Betancourt, Alcinoe 22,82 50,05 72,87 

 
 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Candidatura seleccionada: Alcinoe Calahorrano Betancourt 

 

Barcelona, 5 de desembre de 2022 

 

 


