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Vacant 25/2018 
 

CONVOCATÒRIA PER PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL PER A LA UNITAT DE 
GEODÈSIA 

 
 
1. Característiques de la plaça 

 
 Places: 1 
 Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona 
 Categoria: Tècnic/a especialista 1, Nivell B4 
 Retribució bruta anual: 28.296,43 € 
 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 
 Vinculació: Contracte d’obra o servei: màxim 3 anys. 

 

2. Funcions del lloc de treball 
 

 Realitzar les tasques relacionades amb el desplegament, manteniment i càlcul de 
les xarxes geodèsiques de Catalunya, amb la finalitat de nodrir un servei de 
posicionament geodèsic integrat que permeti als usuaris la determinació de 
coordenades precises per a tota Catalunya. 

 Planificar el desplegament de vèrtexs i manteniment de la infraestructura 
geodèsica, l’anàlisi i processat de dades, i la generació de documentació. Es 
considera també l’ajust de les campanyes i la generació dels resultats i informes 
derivats. 

 Realitzar plecs d’especificacions per a subcontractació de tasques concretes i fer-
ne el seguiment i control de qualitat amb els diversos proveïdors. En aquest sentit 
també s’inclou el control de qualitat de xarxes geodèsiques per ser inscrites en el 
registre oficial de l’SPGIC. 

 Atendre les incidències que puguin sorgir en els diferents serveis que ofereix la 
Unitat de Geodèsia i les consultes dels usuaris que empren aquests mateixos 
serveis per a les seves tasques. 

 Mantenir l’inventari de la Unitat de Geodèsia, incloent l’actual catàleg i també la 
incorporació de futurs elements, fent-ne l’oportú seguiment i considerant 
l’actualització de les eines que s’utilitzen a tal efecte. 

  



 

 

3. Requisits de participació 

Imprescindibles 

 Titulació: Enginyeria Tècnica o Superior, Llicenciatura o Grau (E.T. en Topografia, 
E.S. en Geodèsia i Cartografia, G.E. Geomàtica i Topografia o G.E. Geoinformació 
i Geomàtica), o afins. 

 Experiència en treballs topogràfics de camp i gabinet, amb tècniques 
topogràfiques clàssiques i GNSS, i experiència en implementació de xarxes 
topogràfiques o geodèsiques. 

 Coneixements de geodèsia, geomàtica, sistemes d’informació geogràfica, 
processat de dades, programació, càlcul de dades GNSS, i maneig d’instruments 
topogràfics GNSS i clàssics. 

 Capacitat de desenvolupar algorismes per l’automatització de tasques i 
implementació de programes per donar suport a les tasques del dia a dia, així com 
de treball amb bases de dades. 

 Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció 
General de Política lingüística, o l’equivalent. 

 Anglès mínim a nivell B1, demostrable amb certificació de màxim 3 anys 
d’antiguitat o prova de nivell. 

 Carnet de conduir nivell B. 
 
 
4. Mèrits o altres aspectes que es valoraran 
 

Competències genèriques: 

 Capacitat d’integració en un equip de treball. 
 Compromís d’assoliment d’objectius. 
 Adaptació a canvis en la planificació de les tasques. 
 Bona capacitat d’autoaprenentatge i per assumir noves tasques. 
 Facilitats de comunicació amb els companys i amb els usuaris externs. 

 
Competències específiques: 

 Capacitat per a la interpretació de mapes i d’orientació en el territori, tant en 
zones urbanes com rurals. 

 Nivell d'anglès superior al nivell B1 establert als requisits mínims (B2, C1, C2). 
 Coneixements dels serveis que s’ofereixen en el marc de l’SPGIC, tant pel que es 

refereix a xarxes clàssiques com a CatNet. 
 Redacció i revisió de plecs d’especificacions tècniques, seguiment de l’execució 

les tasques i dels lliuraments dels proveïdors. 
 Coneixements de les tasques tècniques i procediments a l’Administració Pública 

de Catalunya, en general, i de l’Administració Local en particular. 
 Capacitat per al seguiment de projectes topogràfics i geodèsics amb diferents 

clients, en el marc de diferents consultories. 
 Capacitat per assumir treballs de camp i, específicament, treballs en alçada, 

efectuant també tasques de recurs preventiu (amb l’oportuna formació). 
 
  



 

 

5. Participació 
 

 Presentació del currículum: Les persones que hi estiguin interessades (*) i 
compleixin amb els requisits establerts, hauran de presentar un currículum amb 
fotografia tipus carnet i breu descripció de les tasques desenvolupades a 
l’adreça de correu electrònic següent: gestio.persones@icgc.cat 

 Especificar en l’assumpte del correu: VACANT 25/2018 
 Especificar en el cos del correu electrònic el NIF, el telèfon de contacte i el correu 

electrònic. 
 

 
6. Procediment de selecció 
 
Les candidatures que no compleixin amb algun dels requisits imprescindibles de 
la vacant restaran excloses del procediment de forma automàtica i ja no es 
valoraran la resta de competències. 
 
Els mèrits o altres aspectes a valorar, s’avaluaran de la següent manera: 
 

 Les competències genèriques s’avaluaran mitjançant la realització d’una 
entrevista amb els membres de la Comissió de selecció d’aquesta vacant i una 
prova psicotècnica i de nivell d’anglès si s’escau. La valoració màxima serà de 35 
punts.  
 

Els candidats que no assoleixin un mínim de 18 punts en la valoració de competències 
genèriques quedaran exclosos del procés de selecció.  
  
Les candidatures que no disposin de l’acreditació de nivell d’anglès, hauran de realitzar 
una prova d’anglès. 
 

 Les competències específiques tindran una valoració màxima de 65 punts que 
es desglossaran segons detall adjunt: 

o 9 punts: Capacitat per a la interpretació de mapes i d’orientació en el 
territori, tant en zones urbanes com rurals. Avaluable mitjançant entrevista 
i prova tècnica. 

o 9 punts: Nivell d'anglès superior al nivell B1 establert als requisits mínims 
(B2, C1, C2). Avaluable mitjançant aportació d’acreditació o prova tècnica. 

o 10 punts: Coneixements dels serveis que s’ofereixen en el marc de 
l’SPGIC, tant pel que es refereix a xarxes clàssiques com a CatNet. 
Avaluable mitjançant entrevista. 

o 10 punts: Redacció i revisió de plecs d’especificacions tècniques, 
seguiment de l’execució les tasques i dels lliuraments dels proveïdors. 
Avaluable mitjançant entrevista. 

o 9 punts: Coneixements de les tasques tècniques i procediments a 
l’Administració Pública de Catalunya, en general, i de l’Administració Local 
en particular. Avaluable mitjançant entrevista. 

o 9 punts: Capacitat per al seguiment de projectes topogràfics i geodèsics 
amb diferents clients, en el marc de diferents consultories. Avaluable 
mitjançant entrevista. 



 

 

o 9 punts: Capacitat per assumir treballs de camp i, específicament, treballs 
en alçada, efectuant també tasques de recurs preventiu (amb l’oportuna 
formació). Avaluable mitjançant entrevista i/o aportació d’acreditació.  
 

(*) Atès el volum de persones interessades en participar en processos de 
selecció, només podem garantir una resposta individualitzada a les persones 
que siguin entrevistades personalment. 

 
 
 
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. L’informem que les seves dades personals es 
tractaran per l’ICGC, que serà el responsable del tractament, amb la finalitat de participar en 
processos de selecció de l’ICGC. Aquestes dades es tractaran en base al seu consentiment, 
necessari per a poder ostentar la condició de candidat/a. L’esmentat consentiment 
s’entendrà prestat fins que no comuniqui per escrit la revocació del mateix. Les dades es 
conservaran durant el termini màxim d’un any, excepte que hagi estat preseleccionat/da i 
formi part de l’expedient de selecció, el que provocarà que les seves dades es conservin 
indefinidament. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, 
limitació, oposició i revocació del consentiment en el seu cas, dirigint-se al/a la responsable 
del tractament de dades, a la següent adreça protecciodades@icgc.cat. Per a més 
informació pot consultar la nostra política de protecció de dades a www.icgc.cat/politica-
privacitat. 
 


