
 

 

Vacant 10/2017 
 

CONVOCATÒRIA PER PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL DE TÈCNIC/A 
SUPERIOR 2 PER A LA CARTOTECA DE CATALUNYA 

 
 
 

 

1. Característiques de la plaça 
 

Nom del lloc: Tècnic/a Superior 2 Cartoteca de Catalunya. 

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

Categoria: Grup A, Tècnic/a Superior 2, Nivell A2. 

Retribució anual bruta: 29.616,16 € bruts/any. 

Vinculació: Contracte temporal d’interinitat per vacant. 

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. 

 

2. Funcions del lloc de treball 
 

 Catalogació, manteniment i difusió de les diferents col·leccions cartogràfiques, 
bibliogràfiques i documentals de la Cartoteca de l’ICGC en qualsevol suport.  

 Tasques de gestió documental de cartografia digital i de bases de dades 
d’accés públic des de la Cartoteca. 

 Analitzar, indexar i catalogar la gestió, l'organització, el processament i la 
recuperació de documentació cartogràfica. 

 Tasques d'atenció al públic: atendre les consultes i proporcionar referències als 
usuaris -interns i externs- de la Cartoteca. 

 Participar en la definició dels models de catalogació. Participar activament en el 
proveïment de  continguts web relacionats amb les col·leccions. 

 Col·laborar en la difusió i en l’elaboració de les diverses col·leccions de la 
Cartoteca. 

 

 



 

 

 

3. Requisits de participació 
 

Imprescindibles 

 
 Grau en informació i documentació o Llicenciatura en documentació. 
 Coneixement d’estàndards i programaris de catalogació:RDA i Dublin Core. 
 Coneixement i experiència en plataformes digitals tipus ContentDM, Omeka o 

similars. 
 Competència idiomàtica en anglès, a nivell de comprensió, expressió oral i 

escriptura tècnica, a nivell B1 o equivalent. 
 Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció 

General de Política lingüística, o l’equivalent. 
 Coneixement i experiència en programari d’ofimàtica Acces.  

 
 
4. Mèrits o altres aspectes que es valoraran 

 

Competències genèriques: 

 Capacitat per integrar-se i treballar en equip de treball multidisciplinar. 
 Persona organitzada i metòdica. 
 Capacitat relacional i comunicativa per realitzar atenció a usuaris. 
 

Competències específiques: 

 Haver cursat Màster o Postgrau relacionat amb documentació. 
 Coneixements i experiència en el maneig i descripció de documentació 

cartogràfica. 
 Experiència en la gestió d’arxius digitals i de metadades mitjançant serveis 

web i xarxes socials.  
 Nivell superior d’anglès i coneixements d’altres llengües (francès i altres). 
 

5. Forma d’ocupació del lloc 
 

 Contracte temporal d’interinitat per vacant. 

  



 

 

6. Participació 

 Presentació del currículum: Les persones que hi estiguin interessades (*) i 
compleixin amb els requisits establerts, hauran de presentar un currículum 
amb fotografia tipus carnet i breu descripció de les tasques desenvolupades 
a l’adreça de correu electrònic següent: gestio.persones@icgc.cat 

 Especificar en l’assumpte del correu: VACANT 10/2017 

 Especificar en el cos del correu electrònic el NIF, el telèfon de contacte i el 
correu electrònic. 

7. Procediment de selecció 

 
Les candidatures que no compleixin algun dels requisits imprescindibles de la 
vacant restaran excloses del procediment de forma automàtica i ja no es 
valoraran la resta de competències. 
 
Els mèrits o altres aspectes a valorar, s’avaluaran de la següent manera: 
 

 Les competències genèriques s’avaluaran mitjançant la realització d’una 
entrevista amb els membres de la Comissió de selecció d’aquesta vacant, una 
prova específica i una prova psicotècnica. La valoració màxima serà d’un 35%. 
Aquestes proves podran tenir caràcter eliminatori, si no s’assoleix el 50% de la 
puntuació màxima per aquestes competències.  

          

 Les competències específiques tindran una valoració màxima del 65% que 
es desglossarà de la següent manera: 

 
o 25%:  Experiència en la gestió d’arxius digitals i de metadades 

mitjançant serveis web i xarxes socials. Avaluable mitjançant entrevista 
curricular i prova tècnica. 
 

o 20%: Haver cursat Màster o Postgrau relacionat amb documentació. 
Avaluable mitjançant presentació de certificat. 
 

o 15%: Coneixements i experiència en el maneig i descripció de 
documentació cartogràfica. Avaluable mitjançant entrevista curricular i 
prova tècnica. 
 

o 5%: Nivell superior d’anglès i coneixements d’altres llengües (francès 
i altres). S’avaluarà mitjançant una prova de competència idiomàtica. 
 

 (*) Atès el volum de persones interessades en participar en processos de selecció, 
només podem garantir una resposta individualitzada a les persones que siguin 
entrevistades personalment. 

 



 

 

De conformitat amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades de 
caràcter personal facilitades pels candidats, passaran a  formar part del fitxer 
denominat PERSONAL, amb la finalitat d’atendre les diferents candidatures i poder 
realitzar la selecció de personal. 

El Responsable d’aquests fitxers és l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, amb 
domicili social en el Parc de Montjuïc s/n , 08038 Barcelona; davant el qual podrà 
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades 
incloses en els fitxers de la seva titularitat, en la adreça esmentada o bé a través de 
l’enviament d’un correu electrònic a  webmaster@icgc.cat.  

 
 


