
 

 

Vacant 3/2017 
 

CONVOCATÒRIA INTERNA PER PROVEIR UNA PLAÇA DE RESPONSABLE DE 
PROJECTES D’ENGINYERIA GEOLÒGICA A LA UNITAT D’ENGINYERIA 

GEOLÒGICA I GEOTÈCNIA 
 
 

Cobertura de la vacant de Responsable de projectes d’Enginyeria Geològica per les 
tasques referents als treball habituals del grup de treball d’enginyeria geològica que 
desenvolupa la Unitat. 

 

TASQUES: 

A més de les tasques habituals de la unitat de redacció d’estudi, projectes de defensa 
de risc geològic, direcció d’obra, seguiment geològic – geotècnic i auscultació del 
terreny, la persona escollida haurà de portar a terme les següents tasques de manera 
coordinada amb el Cap de la Unitat i/o Àrea: 

 Planificació de les tasques dels tècnics de la unitat i coordinació en la 
realització de projectes. 

 Planificació calendaris de treball amb prestacions a tercers (FGC, Ens locals i 
altres). 

 Revisió de projectes i vistiplau dels mateixos. Seguiment de lliuraments i 
tràmits administratius derivats. 

 Elaboració de propostes tècniques i escandalls de dedicacions per a la confecció 
de pressupostos. 

 Elaboració i revisió de memòries tècniques de convenis i encàrrecs. 
 Preparació de contractació de prestació de serveis a tercers i de proveïdors 

(plecs de contractació i valoració de ofertes). 
 

PERFIL:  

Imprescindible 

 Titulació superior en el camp d'enginyeria del terreny o estudis afins: 
Enginyeria geològica, Enginyeria de camins, Enginyeria de mines o Geologia. 

 Experiència mínima de 5 anys en exercici de gabinet tècnic d'enginyeria del 
terreny en projecte i en obra o treballs de camp dins de l’àrea d’enginyeria 
geològica del ICGC. 

 Coneixements amplis de programari genèric de gabinet d'enginyeria i de 
projecte (pressupostos, càlculs diversos, etc.). 

 Coneixement dels procediments que es porten a terme a l’àrea des de l’inici 
d’una proposta (estudi, projecte, direcció obra) fins a la finalització de la 
mateixa. 

 Carnet de conduir B1.  
 Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la 

Direcció General de Política lingüística, o l’equivalent. 
 



 

 

Es valorarà 

 Experiència en la supervisió i coordinació d’equips (treball de camp i gabinet), 
ja sigui a l’ICGC o en d’altres empreses. 

 Alt grau en: autonomia tècnica, iniciativa, responsabilitat en la qualitat de les 
feines efectuades i compliment de terminis d’execució de projectes. 

 El grau de competència idiomàtica en anglès.  
 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

 Classificació Professional: Grup A, Responsable, Nivell A6 
 Centre de treball: Barcelona 

 
Jornada: Jornada ordinària. 
 

Barcelona, 1 de març de 2017 

 

RESULTAT DEL PROCÉS: 

Procés intern: Tancat. Seleccionat: Ferran López Pacheco 

 

Barcelona, 19 d’abril de 2017 

 

 

 


