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OFERTA DE TREBALL 

 

per a cobrir un lloc de treball temporal de Tècnic en Patrimoni Immaterial a l’Institut Català 

de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) 

 

Característiques generals 

 

Lloc de treball: Tècnic en Patrimoni Immaterial 

Categoria del lloc de treball: Tècnic/a. 

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

  Jornada: mitja jornada de matins de dilluns a divendres. 

 Retribució: 15.000 € bruts anuals. 

 Durada prevista: del 15 de febrer de 2021 al 15 d’octubre de 2021. 

 Tipus de contracte: obra i servei. 

 Convocatòria: simplificada. 

  Tramitació: urgent. 

 

1. Requisits 

 

1.1 Titulació: universitària de llicenciat o doctor.  

1.2 Expertesa en l’àmbit del patrimoni immaterial. 

 

2 Funcions del lloc de treball 

 
2.1  Incorporació a l’equip de l’ICRPC que participa com a soci en el projecte LIVING HERITAGE 

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (LIVHES), finançat per la 4ª convocatòria del programa 

INTERREG SUDOE. 

LIVHES, pretén abordar solucions innovadores per desenvolupar i implementar, a través 

d'accions pilot, estratègies de valorització del Patrimoni Cultural Immaterial (PCI), promogut i 

reconegut per la UNESCO, que impulsin el desenvolupament local sostenible i la cohesió dels 
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territoris perifèrics o baixament poblats de l'espai SUDOE. 

 

2.2 Identificar i estudiar les millors pràctiques al voltant de la valorització de l'PCI com a motor 

de desenvolupament local i cohesió territorial i extreure ensenyaments transferibles a l'espai 

SUDOE implicant els actors locals, regionals competents en PCI i desenvolupament local 

mitjançant la creació de grups territorials participatius (GTT ) per generar un diagnòstic consolidat 

sobre els reptes i oportunitats del PCI com a motor de desenvolupament sostenible i un mapa 

d'actors i solucions innovadores dins i fora de l'espai SUDOE. 

 

2.3 Desenvolupar, conjuntament amb altres socis del projecte una metodologia comuna per a la 

valorització del  PCI i una estratègia adaptada a cada regió participant que integri les millors 

pràctiques i doni resposta als problemes detectats. 

 

2.4 Participar en la redacció d’una guia pràctica de valorització del PCI i en 8 plans d'acció per a 

la seva implementació a mig i llarg termini en els 8 territoris participants. 

 

3 Es valorarà 

 

3.1 Experiència en lideratge i coordinació de projectes. 

3.2 Experiència en treball en equip. 

3.3 Experiència en confecció de fitxes, inventaris i estudis en patrimoni immaterial. 

3.4 Experiència en recerca, gestió o posada en valor del patrimoni immaterial. 

3.5 Experiència en redacció de guies metodològiques. 

3.6 Experiència en elaboració de guies de difusió i activació del patrimoni. 

3.7 Experiència en inventaris del patrimoni immaterial. 

3.8 Altres accions vinculades a l’àmbit del patrimoni immaterial. 

3.9 Domini del Francès. 

 

4 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. 

En el correu constarà: 
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4.1 Assumpte: cal escriure  “Convocatòria Tècnic Patrimoni Immaterial”. 

4.2  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 ofert de treball. 

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

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

4.5 El termini per a presentar les sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà 

de la publicació d’aquesta convocatòria. 

 

5 Procediment de selecció 

5.1 La Comissió d’Avaluació i Selecció (en endavant CAS) farà la valoració de les 

sol·licituds i puntuarà un màxim de 100 punts i d’acord amb els apartats següents: 

5.1.1 Titulacions acadèmiques. 

Es valoraran les titulacions acadèmiques quan aquestes siguin adients al lloc de 

treball de la convocatòria, amb una puntuació de 0 a 10.  

5.1.2 L’experiència en estudi, inventari, activació, socialització del patrimoni 

immaterial. 

Es valoraran igualment l’experiència en redacció de guies de difusió i activació del 

patrimoni, propostes metodològiques de posada en valor del patrimoni, la direcció 

participació en projectes de recerca, experiència professional relacionada amb la 

temàtica del projecte de la convocatòria; les beques, ajudes o contractes aconseguits 

relacionats amb la recerca; l’organització d’activitats de recerca, i les presentacions  

a les reunions científiques; amb una puntuació de 0 a 40 punts. 

5.1.3 Aportacions científiques: es valoraran els articles publicats en revistes 

científiques (especialment les indexades amb factor d’impacte); els llibres o capítols 

de llibres, i d’altres publicacions derivades de reunions científiques; amb una 

puntuació de 0 a 30 punts. 

5.1.4 Altres mèrits curriculars com poden ser experiència docent universitària, 

participació en activitats de difusió i transferència de coneixement, o altres activitats 

relacionades amb l’objecte de la convocatòria; amb una puntuació de 0 a 10 punts. 

5.1.5 Coneixements de llengües: es valorarà el domini de cadascuna d’elles; amb 

una puntuació de 0 a 10 punts. 
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5.2 Si ho creu convenient la CAS podrà demanar la documentació  que consideri 

necessària per a verificar els mèrits al·legats, en qualsevol moment de la tramitació 

de la sol·licitud. La no aportació de la documentació requerida en el termini que es 

determini pot comportar la suspensió de la sol·licitud. 

 

5.3 En cas d’empat en la valoració més alta, la CAS entrevistarà a cadascuna de les 

persones sol·licitants igualades per determinar millor els mèrits i assignarà l’ordre de 

prelació entre elles. Si la CAS ho creu convenient, també podrà entrevistar a les 

persones sol·licitants que hagin obtingut fins a 10 punts de diferència, com a màxim, 

respecte a la persona candidata que hagi aconseguit la puntuació més alta. A 

l’entrevista la CAS valorarà amb més exactitud els mèrits i les capacitats que 

determinin en la convocatòria, especialment les capacitats i els coneixements 

relacionats a l’apartat 3. La puntuació màxima de l’entrevista serà de 15 punts, que 

s’hauran de sumar als punts obtinguts en la valoració de la resta de mèrits. Si la 

puntuació de l’entrevista ho requereix es podrà superar la puntuació de 100 punts 

previstos a l’oferta. 

 

5.4 Les sol·licituds que no hagin obtingut 60 punts en l’avaluació no podran ser 

seleccionades ni podran formar part de la relació de reserva. 

 

5.5 El procediment de selecció es durà a terme en els deu dies hàbils següents al 

tancament de l’admissió de sol·licituds. Es preveu la incorporació immediata al lloc 

de treball. 

 

6 Informació bàsica sobre el tractament de dades personal. 

6.1 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, CIF G-17924978, telèfon 972486158 i adreça de correu electrònic 

icrpc@icrpc.cat . 

 

6.2 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 
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d’avaluació i selecció. 

 

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

facilitaran a terceres persones, excepte obligació legal. 

                6.4  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. 

 

6.5 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. 

 

6.6 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 19 de gener de 2021 

 

 

 


