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ACPC/04/2020, C1 Tècnic/a Especialista, al Museu Nacional de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
 
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC) té la necessitat de cobrir un lloc de 
treball per substitució d’una Incapacitat Temporal de categoria professional C1 
Tècnic/a Especialista. 
 
1. Descripció del lloc:  
 
Nom de lloc:  Tècnic/a Especialista 
Categoria professional: C1 Tècnic/a Especialista 
Unitat orgànica: Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
Centre de treball: Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya- Rambla 
Egara, 270 
Població: 08221 Terrassa 
Jornada/Horari: normal 
Incorporació: immediata 
Temporalitat prevista: fins finiment situació Incapacitat Temporal  
Retribucions anuals: 21.789,62 € 
 
2. Requisits de participació: 
 

a) Disposar de la titulació de batxillerat, de la titulació de tècnic/a superior 
corresponent a cicles formatius de grau superior, títol de tècnic/a especialista 
corresponent a Formació Professional de 2n grau, o equivalent. 

b) Certificat de nivell suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política 
Lingüística o equivalent. 

 
c) Certificat de nivell elemental de català (B1), de la Direcció General de Política 

Lingüística o equivalent. 
 
3. Missió: 
 
Donar suport tècnic, logístic i organitzatiu a les àrees d’exposicions, conservació, 
activitat, direcció i al Sistema Territorial del mNACTEC. 
 
4. Funcions:  
 
-  Donar suport tècnic en la organització, control i gestió de les sales de reserva 
(Terrassa i Cervera). 
 
-  Realitzar els trasllats de material i objectes patrimonials entre museus. 
 
-  Donar suport tècnic en el muntatge, desmuntatge i manteniment d’exposicions. 
 
- Donar suport logístic i tècnic en el muntatge, programació i preparació de les 
diferents activitats i esdeveniments que programa i realitza el museu. 
 
- Establir el seguiment, comunicació i suport amb les empreses de vigilància i 
seguretat del museu, les seves seus i les sales de reserva de Cervera. 
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5. Aspectes que a valorar:  
 
L’experiència professional, la capacitat i la idoneïtat de les persones d’acord amb les 
funcions descrites, i en concret:  

- Experiència en tasques de transport i logística museística amb furgonetes i 
camions de petit tonatge. 

- Experiència i coneixement en l’ús de carretilles elevadores i transpaletes 
- Disponibilitat i capacitat per traslladar-se a diferents museus del Sistema 

Territorial i a les diferents seus del propi museu. 
 
6. Forma amb què s’ocuparà el lloc: 
 
Contracte laboral d’interinatge per substitució.  
 
7. Procediment de selecció:  
 
a.- Les persones interessades que reuneixin els requisits poden sol·licitar la 
seva participació en l’oferta mitjançant un correu electrònic a l’adreça:  
rrhhacdpc.cultura@gencat.cat, fins el dia  3 de febrer de 2020. 
 
b.- Per complimentar el correu electrònic caldrà tenir en compte el següent: 

 
b.1 Fer constar en l’apartat assumpte la referència: ACPC/04/2020, C1 Tècnic/a 
Especialista, substitució, ACdPC. 

 

b.2. Fer constar en l’apartat reservat al text, de forma telegràfica:  
- NIF 
- Cognoms i nom 
- Telèfon de contacte 
- Titulacions 
- Nivell de català 
- Lloc de treball que ocupa actualment 
- Adreça de correu electrònic 

 

b.3 Presentar adjunt el currículum que genera ATRI (en format pdf) i/o un 
currículum personalitzat on consti una breu descripció de les tasques realitzades 
en els llocs ocupats, així com les eines utilitzades per desenvolupar-les. 

 
Un cop valorat el currículum, les persones participants podran ser convocades a una 
entrevista i/o realització d’una prova. 

 
c.- Les candidatures que no compleixin els requisits, que no estiguin incloses dins els 
supòsits previstos o que no es tramitin d’acord amb el procediment establert, no seran 
tingudes en compte 
 
En compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la 
persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el 
web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte 
que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre 
alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació. 
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Informació bàsica sobre protecció de dades personals 
 
Identificació del tractament:   Selecció i provisió de llocs de treball 
Responsable del tractament: Agència Catalana del Patrimoni Cultural, carrer Portaferrissa, 1, 08002 Barcelona 
Finalitat: gestionar les dades de caràcter personal de les persones que es presenten a ofertes de treball i de selecció 
de candidats segons els perfils dels llocs  convocats per l’ACdPC. 
Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic d’acord amb el Decret legislatiu 1/1997, de 31 
d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya 
en matèria de funció pública. 
 
Destinataris: les dades es podran comunicar en aplicació del principi de transparència i accés a la informació pública 
previst a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió de les dades, i  
oposició i limitació del tractament, adreçant un escrit a l’ Agència Catalana del Patrimoni Cultural, carrer Portaferrissa, 
1, 08002 Barcelona  
Informació addicional: per ampliar informació i conèixer-ne els detalls  podeu consultar a 
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/accio/agencia_patrimoni/politica_privaci
tat/index.html 
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