
  

 

 

 

 
  

ANUNCI 
 
DE MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 
MITJANÇANT CONCURS ALS EFECTES DE CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA 
INVESTIGADORA DEL PATRIMONI CULTURAL PER AL GEOPARC MUNDIAL UNESCO 
ORÍGENS EN EL MARC DEL PROJECTE d’I+D+i EN LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
PLEC2021-007903 “A natural open museum in the Pyrenees: virtual reallity experience 
for dissemination and conservation of the geological and cultural heritage 
(VIGEOCULT)”, finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea 
“NextGenerationEU”/PRTR. 
 
Es realitzen les modificacions en l’anunci inicial, estipulades a continuació. 
 
(1) El redactat de l’apartat 2.1.b de Requisits Generals on diu: 

“Estar en possessió de la titulació de grau en Geografia i Historia, Arqueologia, Antropologia, 
Humanitats, Biblioteconomia, Comunicació o Periodisme. Els/les aspirants d’Estats 
membres de la Unió Europea hauran d’estar en possessió d’alguns dels títols reconeguts a 
Espanya de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en la matèria. En el 
supòsit que aporti un títol equivalent a l'exigit, s’haurà d'adjuntar el certificat expedit pel 
Consell Nacional d’Educació que n'acrediti l’equivalència. Si es tracta d'un títol obtingut a 
l'estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i Ciència.” 

Queda modificat de la següent manera: 

“Estar en possessió de la titulació de grau en Geografia i Historia, Arqueologia, Antropologia, 
Humanitats, Biblioteconomia, Comunicació o Periodisme o altres graus universitaris, 
llicenciatures o diplomatures que es complementin amb postgraus o màsters universitaris 
vinculats amb la gestió cultural o de patrimoni. Els/les aspirants d’Estats membres de la Unió 
Europea hauran d’estar en possessió d’alguns dels títols reconeguts a Espanya de 
conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en la matèria. En el supòsit que 
aporti un títol equivalent a l'exigit, s’haurà d'adjuntar el certificat expedit pel Consell Nacional 
d’Educació que n'acrediti l’equivalència. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal 
disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i Ciència.” 
 
Amb la modificació d’aquest apartat, queda també modificat directament l’apartat 2.2.1.a que 
fa referència al redactat anterior. 
 
 
(2) En relació al nivell i proves de català 

L’apartat 3.e on diu; 
“Document acreditatiu d’estar en possessió de qualsevol dels certificats, diplomes, 
acreditacions i títols que acreditin quedar exempt de realitzar la prova de català.” 

Queda modificat de la següent manera: 

“Document acreditatiu d’estar en possessió de qualsevol dels certificats, diplomes, 
acreditacions i títols que acreditin el nivell C1 de català.” 
 

L’apartat 2.1.f. on diu: 
“Tenir coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya i de l’anglès. El nivell mínim per 
aquesta convocatòria de Català és el C1, segons art. 12 b. del Decret 161/2002, d’11 de 
juny. Aquest nivell s’haurà d’acreditar mitjançant les formes establertes al punt 6.5 



  

 

 

 

 
  

d’aquestes bases. El nivell mínim de l’anglès és B2 que s’haurà d’acreditar segons el Marc 
europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.“ 

Queda modificat de la següent manera: 

“Tenir coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya i de l’anglès. El nivell mínim per 
aquesta convocatòria de Català és el C1, segons art. 12 b. del Decret 161/2002, d’11 de 
juny. Aquest nivell s’haurà d’acreditar mitjançant les formes establertes al punt 6.3 
d’aquestes bases. El nivell mínim de l’anglès és B2 que s’haurà d’acreditar segons el Marc 
europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.“ 
 
 
En el redactat de l’apartat 6: 

- En la seva part introductòria, queda eliminat el text següent: 
“3. Quan no s’hagi acreditat el nivell de català, es realitzarà una prova de català.” 

- On diu: 
“Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris i es qualificaran de forma separada, 
sobre un màxim de puntuació cadascun, llevat de la prova de català que es 
qualificarà com a apte o no apte, i l’entrevista presencial opcional que no és 
eliminatòria.” 

 Queda modificat de la següent manera: 
“Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris i es qualificaran de forma separada, 
sobre un màxim de puntuació cadascun, llevat de l’entrevista presencial opcional que 
no és eliminatòria.” 

- L’apartat 6.3 queda eliminat. 
 

 
(3) Atès que aquestes modificacions afecten els requisits d’admissió d’aspirants, s’estableix 
una ampliació del termini de presentació de sol·licituds, quedant modificat d’aquesta 
manera l’apartat 3. 
 
On diu: 
“El termini de presentació de sol·licituds acabarà el divendres dia 29/07/2022, inclòs.” 

Queda modificat de la següent manera: 
“El termini de presentació de sol·licituds acabarà el divendres dia 05/08/2022, inclòs.” 

 
 
Tremp, 7 de juliol de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
La Presidenta  
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