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

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

 

    
 

Vacant 27/2021 

 

CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL  

AL CST PIRINEUS 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

• Places: 1. 

• Centre de treball: CST Pirineus, Tremp. 

• 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. 

• Retribució bruta anual: 32.131,50 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: A la data que la treballadora causi baixa 

• Vinculació: Assignació temporal per substitució IT o baixa maternal. 

 

TASQUES: 

El/la tècnic/a escollit/da s’integrarà a la unitat del Centre de Suport Territorial Pirineus per a dur 
a terme les següents tasques: 
 

• Elaborar i dissenyar material didàctic i divulgatiu sobre les temàtiques pròpies de 
l’Institut, principalment del patrimoni, els recursos geològics i edafològics i sobre les 
activitats i serveis de l’ICGC. 

• Realitzar tasques de comunicació i divulgació a diversos nivells acadèmics i públic en 
general sobre geologia, en sentit ampli, i de les activitats i serveis de l’ICGC. 

• Organitzar i coordinar l’agenda d’activitats del Centre i col·laborar i donar suport a les a 
les administracions i entitats actives en el territori. 

• Adquirir i analitzar dades geològiques i elaborar productes cartogràfics. Aquestes 
tasques poden comportar la realització de treball de camp. 

• Redactar informes tècnics sobre les tasques realitzades. 

• Participar en altres projectes que es duen a terme al Centre de Suport Territorial 
Pirineus. 
 

 



 

 

PERFIL:  

Imprescindibles 

• Titulació de Llicenciatura o Grau en Geologia o Grau en carreres científiques en l’àmbit 
de les ciències de la terra (Enginyeria Geològica o Ciències Ambientals). 

• Experiència demostrable en divulgació geològica i en geologia regional del Pirineu. 

• Coneixements avançats en l'ús de programaris i eines SIG (preferentment ArcGIS i 

QGIS).  

• 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: 

• Iniciativa i presa de decisions: Capacitat d’actuar de manera autònoma i proactiva per 
resoldre eficaçment les situacions que sorgeixen en el dia a dia de l'activitat professional. 

• Capacitat d’innovació: interès per a les novetats tècniques i científiques d’aplicació al 
camp de treball i proposar nous continguts i activitats.  

• Treball en equip: tenir capacitat per participar i col·laborar activament en un equip o grup 
de treball i per coordinar-s'hi. Tenir disposició per integrar-s’hi mitjançant la cooperació 
i la comunicació fluïda.  

• Dots comunicatives i divulgatives: tenir capacitat d’exposar d’una forma ordenada els 
raonaments i conceptes a transmetre. Habilitats per desenvolupar relacions personals i 
institucionals i per coordinar activitats transversals en les que hi intervenen persones de 
diferents àrees de l’ICGC i personal extern de diferents institucions. 
 

Competències específiques: 

• Coneixement de la geologia regional de Catalunya i concretament de l’àmbit dels 
Pirineus.  

• Coneixement i experiència en elaboració de materials i continguts didàctics, divulgatius 
i promocionals. 

• Coneixements, experiència i habilitats organitzatives: organització tècnica de 
workshops, jornades, cursos i exposicions de caràcter tècnic o divulgatiu.   

• Coneixements i experiència en cartografia digital, CAD i SIG. 

• Coneixements i experiència en la realització de treballs geològics de camp. 

• Coneixement d’anglès. 
 

 

Barcelona, 1 de desembre de 2021 
 



 

 

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 
 
 

A la convocatòria externa es varen rebre 17 candidatures, de les quals només 6 reunien tots els 

requisits imprescindibles: 

• Cabré Brullas, Josep  (DNI *********) 

• Poll Barrera, Laura  (DNI **1401***) 

• Panisello Martí, Jordi  (DNI **4479***) 

• Raset Meseguer, Joan  (DNI **1135***) (renuncia a continuar en el procés de selecció) 

• Muñoz López, Daniel  (DNI **2265***) (renuncia a continuar en el procés de selecció) 

• Blasco Ruiz, Arnau  (DNI **9563***) 
 
 

Les valoracions de les candidatures finalistes varen ser: 
 
 

 
Candidatura 

Valoració 
competències 

genèriques  

Valoració 
competències 
específiques 

 
TOTAL 

Cabré Brullas, Josep   18,60 36,00 54,60 

Poll Barrera, Laura   27,70 44,20 71,90 

Panisello Martí, Jordi   22,70 59,00 81,70 

Blasco Ruiz, Arnau   21,47 28,00 49,47 

 
 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Candidatura seleccionada: Jordi Panisello Martí 

 

Barcelona, 21 de gener de 2022 

 


