
Plaça vacant per a la SECRETARIA TÈCNICA de la ICHN 

El Consell Directiu de la ICHN obre procés de selecció de candidatures per fer-se càrrec de la 
Secretaria Tècnica, mitjançant un contracte de prestació de serveis, per una durada d’1 any 
natural (prorrogable). 

La persona que opti a aquest càrrec ha de preveure una dedicació aproximada de 6 hores 
setmanals (amb horari a convenir); ha de fer-se càrrec de les tasques ressenyades, i poder 
facturar com autònoma. Bona part de la feina es pot fer en remot. 

L’import màxim anual assignat és de 10.750 €, IVA inclòs. Es valorarà experiència i 
coneixements en l’àmbit de les ciències naturals, i l’afiliació a la ICHN. Qui hi estigui interessat 
ha d’omplir aquest formulari, abans del 15/5/2022.  

Característiques de la feina 

Les funcions que s’atribueixen a la Secretaria Tècnica són: 

- Activitats periòdiques, com la coordinació i el seguiment de publicacions (periòdiques i 
puntuals), ajuts, cursos i jornades, o la convocatòria de premis; i difusió d’activitats a través 
de xarxes socials 

- Relació activa amb agents involucrats en l’àmbit de les ciències naturals (administracions, 
universitats, centres de recerca, Consell de Protecció de la Natura, altres ONG i entitats de 
conservació de la natura) per exemple aportant esmenes a propostes legislatives, 
promovent la recerca (per exemple en àmbits poc estudiats) o representant la ICHN en 
juntes rectores d’espais protegits, comissions, etc., i 

- Suport a la Secretaria Administrativa, en tot allò referent a la relació amb l’IEC, les 
delegacions i grups de treball de la ICHN, presentació i justificació de subvencions, etc. 

Justificació 

Des de principis de 2000 la ICHN ha tingut una Secretaria Tècnica, a més de la Secretaria 
Administrativa que li correspon com a entitat filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Totes dues 
secretaries han constituït, a la pràctica, el nucli professional de la Institució, donant-li suport i 
continuïtat, i han sigut un puntal pel Consell Directiu, integrat per socis voluntaris que hi 
participen en etapes de màxim 6 anys. 

La Secretaria Tècnica ha sigut una opció per la qual ha apostat el Consell Directiu, per garantir 
la dedicació mínima d’algú que, tenint coneixements tecnicocientífics, ajudi al funcionament 
de l’entitat en les tasques que van més enllà de les administratives. El càrrec de secretaria 
tècnica depèn directament de la ICHN, a diferència del de Secretaria Administrativa, que 
depèn de l’IEC. 

 

Contacte: ichn@iec.cat 
Tema: Secretaria Tècnica 
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