
 

 

Vacant 15/2017 
 

CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL  
A LA UNITAT D’ENGINYERIA GEOLÒGICA 

 

TASQUES: 

El/la tècnic/a escollit/da s’integrarà en la unitat d’enginyeria geològica per a dur a 
terme les tasques de gabinet i sobre terreny següents: 
 

 Redacció de projectes de mitigació de risc geològic.  
 Inventaris i revisió de talussos, vessant i túnels. 
 Elaboració de cartografies de geologia aplicada. 
 Elaboració de mapes i plànols. 
 Redacció d’informes, plecs tècnics i pressupostos. 
 Modelització de processos geològics (sobretot despreniments rocosos, 

esllavissades i fluxos). 
 

PERFIL:  

Imprescindibles 

 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 3 anys en exercici de gabinet tècnic d'enginyeria del 
terreny en projecte i en obra o treballs de camp (redacció d’estudis o projectes 
d'enginyeria geològica, de mitigació de riscos geològics o de geotècnia, etc.). 

 Coneixements d'eines CAD o SIG a nivell d’elaboració de plànols i mapes 
(preferiblement MicroStation i QGis). 

 Carnet de conduir B. 
 Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció 

General de Política lingüística, o l’equivalent. 
 

Mèrits o altres aspectes que es valoraran 

Competències genèriques: 

 Capacitat per integrar-se i treballar en equip de treball multidisciplinar. 
 Persona organitzada i metòdica. 

 

Competències específiques: 

 Coneixements en programari específic d'enginyeria del terreny (mecànica de 
sòls i roques) 

 Coneixements en seguretat i salut en les obres de construcció i normativa 
sectorial (Curs bàsic de prevenció de riscos en Obres o superior) 

 Coneixements de programari genèric de gabinet d'enginyeria i de projecte 
(pressupostos, càlculs comuns en l’àmbit). 



 

 

 Familiarització en el sector ferroviari, i el treball de camp en espai de via 
 Coneixements en eines auxiliars d’auscultació, control i mesura geotècnica 
 Experiència en reconeixement geotècnic i assajos de mesura geotècnica 
 Competències en reconeixement geològic in situ. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

 
 Places: 1 
 Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona 
 Categoria: Tècnic Superior2, nivell A2 
 Retribució bruta anual: 29.616,16 € bruts/any 
 Jornada: Jornada ordinària de 37.5h/ setmanals 
 Horari: L'horari ordinari de treball es realitza mitjançant la permanència 

obligada del personal de cinc hores, de les 9:00 a les 14:00 hores, de dilluns a 
divendres. El temps restant de jornada diària, es realitza de dilluns a divendres 
entre les 7:30 i les 19:30 hores, supeditat a les necessitats del servei i 
organitzatives. 

 Incorporació prevista: Immediata 
 Adscripció: Contracte temporal per substitució baixa per IT i maternal 

 
Barcelona, 15 de setembre de 2017 

 

  



 

 

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 

Relació de candidatures que reunien tots els requisits imprescindibles (Inicials dels 2 
cognoms i nom): 

1. MLF 
2. GAI 
3. PRO 

 

Candidatura 
Valoració 

competències 
genèriques 

Valoració 
competències 
específiques 

TOTAL 

MLF 20,11 44,30 64,41 

GAI (1) 25,09 54,30 79,39 
PRO (2) 22,67 51,60 74,27 

 
Notes:  

1. El candidat GAI ha estat el candidat finalista de la Vacant 17-2017. 
2. El candidat PRO ha estat el candidat finalista de la Vacant 18-2017. 

 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Seleccionada: Francisco Muñoz Llavero 

 

Barcelona, 3 de novembre de 2017 


