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OFERTA DE TREBALL 

per a cobrir un lloc de treball de tècnic mig per a l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural 

de Catalunya (OPPCC). 

 

Descripció de l’oferta 

L’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) convoca un procés de selecció per 

cobrir una plaça de tècnic mig per a l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de 

Catalunya (OPPCC). 

 

Característiques generals 

Lloc de treball: tècnic mig per a l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya 

(OPPCC). 

Categoria del lloc de treball: tècnic/a mig. 

Centre de treball: plaça de la Catedral 8, Girona. 

Jornada: parcial de 24 hores a la setmana 

Retribució: 15.150,60€ bruts anuals. 

Durada prevista: contracte indefinit. 

Convocatòria: simplificada. 

Tramitació: urgent. 

 

Requisits 

▪ Titulació universitària. 

▪ Coneixement del programari estadístic SPSS o similar. 

▪ Coneixement avançat del programari Excel. 

▪ Ús d’altres programaris d’Office: Word, power point,... 

▪ Nivell C de català. 

▪ Coneixements d’anglès. Nivell B2 o equivalent. 
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Funcions del lloc de treball 

▪ Participació en l’elaboració dels projectes. 

▪ Tractament d’informació quantitativa i estadística. 

▪ Redacció d’informes. 

▪ Elaboració i manteniment de les bases de dades de l’OPPCC. 

▪ Gestió de la documentació de l’OPPCC. 

 

Es valorarà 

▪ Es valorarà titulació en econòmiques, sociologia, psicologia, estadística, polítiques, o 

similars. 

▪ Experiència prèvia en consultoria. 

 

Presentació de sol·licituds 

Les persones interessades que reuneixen els requisits poden presentar la seva sol·licitud per 

mitjà d’un correu electrònic a l’adreça icrpc@icrpc.cat de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni 

Cultural. 

 

Data termini enviament de CV 

Dimecres, 9 de març de 2022 

 

En el correu constarà 

• Assumpte: cal escriure “Convocatòria Plaça Observatori dels Públics del Patrimoni 

Cultural de Catalunya”. 

• Cos del missatge: a l’apartat reservat al text del missatge caldrà incloure els cognoms 

i nom, el NIF, el telèfon de contacte, la titulació acadèmica, a més de fer constar la 

voluntat de participar en aquesta oferta de treball. 

• Documents adjunts: Títol universitari, currículum vitae (CV) i carta de motivació. 

• Les sol·licituds que no compleixin els requisits no seran tingudes en compte.  

• Per a contacte i aclariments: Gerent de l’ICRPC icrpc@icrpc.cat 

 

 

Informació bàsica sobre el tractament de dades personal 

El responsable del tractament de les dades és l’Institut Català de Recerca en Patrimoni 

Cultural (ICRPC), amb adreça a la plaça de la Catedral 8. 3a planta 17004 Girona, NIF G-

17924978, telèfon 972486158 i adreça de correu electrònic icrpc@icrpc.cat. 
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Les dades personals de les sol·licituds seran tractades amb la finalitat de realitzar tots els 

procediments necessaris per a tramitar les sol·licituds i gestionar el procés d’avaluació i 

selecció. 

 

Les dades personals de les sol·licituds seran tractats per l’ICRPC i no es facilitaran a 

terceres persones, excepte obligació legal. 

 

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, el nom i cognoms de la persona seleccionada per ocupar 

l’oferta del lloc de treball seran publicats a la pàgina web de l’ICRPC (www.icrpc.cat) 

excepte que s’exerceixi el dret d’oposició. 

 

Les persones sol·licitants tenen el dret a rebre la confirmació sobre l’ICRPC està tractant o no 

les seves dades de caràcter personal. En  aquest sentit, tenen el dret a accedir a les seves 

dades personals, així com a  sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si correspon, 

sol·licitar la seva supressió o portabilitat. 

 

En determinades circumstàncies es podrà sol·licitar la limitació o oposició del tractament 

de les dades personals. En cas que estimin aquests drets l’ICRPC únicament conservarà les 

dades personals per a exercir el dret de defensa o formular reclamacions.  

 

Es poden exercir aquests drets per mitjà d’un escrit adreçat a l’ICRPC (plaça de la Catedral 

8, 3a planta, 17004 Girona) o un missatge de correu electrònic a icrpc@icrpc.cat. 

 

 

 

Girona, 22 de febrer de 2022 

 

mailto:icrpc@icrpc.cat
mailto:icrpc@icrpc.cat

