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RESOLUCIÓ 
 
 
De 5 de desembre de 2006, per la qual es convoca el procés selectiu, pel sistema de 
concurs,  per proveir una plaça en règim de personal laboral fix del Servei Meteorològic 
de Catalunya (núm. de registre de convocatòria L2/06) 
 
Atès l’establert en el VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal 
laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la resta de disposicions que 
siguin d’aplicació; 
 
Atès l’establert a l’article 6.3 g) del Decret 172/2002, d’11 de juny, d’aprovació dels 
Estatuts del Servei Meteorològic de Catalunya; 
 
 
 
RESOLC: 
 
 
Article únic 
Convocar el procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir  una plaça en règim de 
personal laboral fix del Servei Meteorològic de Catalunya, de conformitat amb les bases 
que figuren a l’annex I  d’aquesta Resolució. 
 
 
Barcelona, 5 de desembre de 2006 
 
 
 
 
 
Joan Pallisé i Clofent 
Director del Servei Meteorològic de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               
 

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient 
I Habitatge 

Servei Meteorològic
de Catalunya  

Berlin, 38-48 
08029 Barcelona 
Telèfon (93) 567 60 90 
Telefax (93) 567 61 02 
a/e: smc@meteocat.com 

 
Presentació de  Currículums. 
 
 2.1  Els currículums i documentació per prendre part en aquesta convocatòria 
s’han d’adreçar al Director del Servei Meteorològic de Catalunya, C. Berlín, 38-48  4t., 
08029 Barcelona, o trametre’ls a l’adreça de correu electrònic xanglada@meteocat.com 
. 
 
Juntament amb el currículum, els aspirants han d’adjuntar fotocòpia confrontada  de la 
documentació acreditativa dels requisits i mèrits al·legats així com la documentació 
acreditativa  d’estar en possessió, si s’escau, de coneixements de llengua catalana de 
nivell C o superior de la Junta Permanent de Català o equivalent. 
 
  2.2  La data límit de presentació de currículums serà el dia 22 de desembre de 
2006 a les 10 del matí. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:xanglada@meteocat.com
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ANNEX I 
 
Relació de places 
 
Codi plaça         Denominació del lloc 
 
1 Tècnic/a de l’Equip de Productes 
 
 
Nom del lloc Tècnic de l’Equip de Productes 
Grup / Nivell A 21 
Retribució bruta anual 30.278,22 € 
Localitat Barcelona, C. Berlín, 38-48, 4t., 08029 BARCELONA 
 

Nivell de titulació requerit:                  
Titulació superior de caire científic o tecnològic. 
Nivell C de la Junta Permanent de Català o equivalent. 
 

Requisits:  
 
Coneixements de: 
 

- Anglès (nivell de batxillerat) 
- XML i SOAP 
- Bases de dades  
- Entorn Linux a nivell d'usuari i administració 

 
Com a mínim 6 mesos d’experiència treballant en: 
 

- Programació de pàgines web 
- Disseny i desenvolupament d'aplicacions en entorns multiusuari 
- Planificació i gestió de projectes relacionats amb Internet a nivell de programació 

 
 

Mèrits:  
 
Formació: 

 
- Llicenciatura en Ciències Físiques o en Informàtica (15 punts) 
- Llicenciatura en Matemàtiques o Enginyeria Superior (10 punts) 
- Haver cursat estudis universitaris en meteorologia (10 punts) 
- First Certificate o equivalent (10 punts) 
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Coneixements: 
 

- Altres coneixements relacionats amb tècniques d’explotació de la informació que no 
figurin als requisits (10 punts) 

 
Experiència: 
 

- Per cada any de més de treball certificat en algun dels àmbits en els que es requereix 
experiència (10 punts), fins un màxim de 40 punts 

 
Altres mèrits, a valorar en l’entrevista personal (15 punts): 
 

- Responsabilitat 
- Capacitat de treball en equip 
- Comunicació 
- Proactivitat i voluntat de millora 
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