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CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE COORDINADOR/A PER AL PROJECTE CATCAR  
 

 
L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça de Coordinador/a per al projecte CATCAT: patrimonio digital al 
servicio de la innovación social (EFA296/19 CATCAR), cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER), mitjançant el programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), creat per la Unió 
Europea. 
 
Les funcions a desenvolupar consisteixen en coordinació integral del projecte, vetllant pel seu bon funcionament, 
des del seu plantejament, durant la seva execució i fins a la seva finalització. 
 
Requisits generals: 
 

— Ésser membre de la Unió Europea i tenir més de divuit anys. En el cas de no ser ciutadà/ana de la UE, cal 
disposar de permisos de residència i de treball vigents. 

— Estar en possessió d’un títol universitari de grau, preferentment en l’àmbit de les humanitats. 

— Acreditar un alt nivell de llengua anglesa, parlat i escrit, equivalent al nivell advanced o C1 del Marc europeu 
comú de referència per a les llengües.  

— Haver obtingut el certificat de nivell de suficiència de català de la Generalitat de Catalunya (antic nivell C de 
la Junta Permanent de Català) i/o acreditar-ne un bon nivell, tant escrit com parlat. 

— Tenir experiència en lloc de treball amb les mateixes funcions o unes de similars, especialment en els 
aspectes de gestió administrativa de projectes europeus. 

 
Mèrits: 
 

— Haver realitzat cursos de postgrau equivalents a màsters que siguin rellevants per al lloc de treball i 
l’organització d’aquesta convocatòria. 

— Tenir formació complementària en matèries relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball. 
 
La retribució bruta anual és negociable en funció de la vàlua de la persona candidata i l’assignació econòmica del 
projecte per a la contractació de personal. La contractació es formalitzarà mitjançant un contracte amb una durada 
determinada fins el 31/05/2022, de trenta hores i mitja de dedicació setmanal. 
 
En el marc del procés de selecció, l’IEC pot requerir l’acreditació documental dels requisits i mèrits al·legats pels 
candidats. 
 
Les persones interessades han d’enviar, per correu electrònic, el seu curriculum vitae al Servei de Recursos Humans 
de l’Institut d’Estudis Catalans (recursos.humans@iec.cat), i han d’indicar la referència CATCAR/2019. 
 
 
Es preveu la incorporació immediata a partir del 2 de desembre d’enguany. 
 
Barcelona, 4 de novembre de 2019 

 
 

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb 
la finalitat de la gestió de la present convocatòria. Les vostres dades no seran cedides a tercers, i seran destruïdes de manera 
automàtica al cap de cinc anys. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i 
portabilitat, adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu 
electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat. 
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