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Vacant 05/2019 
 

ANUNCI PER A PROVEIR TRES PLACES A  
LA UNITAT DE DELIMITACIÓ TERRITORIAL I GRANS OBRES 

 
 

1. Característiques de la plaça 
 

 Places: 3. 
 Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona. 
 Categoria: Tècnic/a Especialista 1, Nivell B4.  
 Retribució bruta anual: 28.933,17 euros bruts/any. 
 Jornada: Jornada ordinària de 37,5h setmanals de dilluns a divendres. 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. 
En dues de les vacants, el pes del treball de camp a la zona de Catalunya, està 
previst que sigui del 40-50%, pel que els horaris s’ajustaran a les 
característiques de la sortida, amb possibilitats de pernoctar fora del domicili. 
En la tercera, es preveu que el treball de camp ocupi aproximadament el 10% 
de les jornades de treball. 

 Vinculació: Contracte d’obra o servei (fins acabament projecte i com a màxim 
3 anys). 

 Incorporació prevista: Immediata. 
 

2. Funcions del lloc de treball 

 
Els perfils a incorporar hauran de realitzar els següents tasques: 
 

 Representar institucionalment I'ICGC en les operacions de delimitació en el marc 
dels treballs de Delimitació Municipal a Catalunya. 

 Interactuar amb els ajuntaments en temes de delimitació municipal. 
 Signatura de l'Acta de delimitació. 
 Realitzar tasques de treball de camp (aixecaments topogràfics). 
 Realitzar càlculs topogràfics, anàlisi i interpretació de cartografia, de documents 

antics i vigents de delimitació. 
 Redacció d'expedients i certificacions. 
 Analitzar i interpretar la informació de bases de dades geogràfiques. 
 Actualitzar i gestionar la base de dades i el gestor d'expedients de la unitat. 

 

 

 



 

 

3. Requisits de participació 
 

Imprescindibles 

1. Titulació: Enginyeria Tècnica en Topografia, o disciplines afins (Geografia, 
Geologia i Ciències Ambientals). 

2. Experiència en aixecaments topogràfics amb receptors GNSS. 
3. Coneixements i experiència en interpretació cartogràfica. 
4. Coneixements avançats en sistemes d’informació geogràfica (SIG). 
5. Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció 

General de Política lingüística, o l’equivalent. 
6. Carnet de conduir nivell B. 

 

4. Mèrits o altres aspectes que es valoraran 

 
Competències genèriques: 

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

8. Facilitat per desenvolupar relacions personals i integrar-se en equips de treball. 
9. Persona organitzada i metòdica 
10. Elevat grau d’intel·ligència emocional 

 
Competències específiques: 

11. Haver cursat Màster o Postgrau relacionat amb SIG. 
12. Coneixements del territori de Catalunya i la seva organització territorial. 
13. Coneixement del procés de delimitació municipal a Catalunya. 
14. Coneixements i experiència en càlculs topogràfics. 
15. Experiència en la gestió de tràmits administratius i en el tracte directe amb 

altres departaments de l’administració. 
16. Coneixements en gestors de bases de dades administratius.  

 
5. Forma d’ocupació del lloc 

 
Contracte d’obra o servei (fins acabament projecte i com a màxim 3 anys). 
 
6. 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 còpies de la titulació, cartes de certificació, certificats 
de cursos o altra documentació que acreditin fefaentment el compliment dels 
requisits i dels mèrits que es manifesten, a l’adreça de correu electrònic següent: 
gestio.persones@icgc.cat 



 

 

 Especificar en l’assumpte del correu: VACANT 05/2019 

 Especificar en el cos del correu electrònic el NIF, el telèfon de contacte i el correu 
electrònic. 

7. Procediment de selecció 

 
Les candidatures que no compleixin algun dels requisits imprescindibles de la 
vacant o no lliurin els documents que ho acreditin juntament amb el 
currículum, 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. Es valoraran les competències genèriques determinades en 
el perfil. La valoració màxima serà de 35 punts, sent necessari assolir un mínim 
de 18 punts. 

 
 Les competències específiques tindran una valoració màxima de 65 punts 

distribuïts de la següent manera: 
 

a. 10 punts: Haver cursat Màster o Postgrau relacionat amb SIG. 
Avaluable mitjançant presentació de certificat. 

b. 10 punts: Coneixement del territori de Catalunya i la seva 
organització territorial. Avaluable mitjançant prova tècnica. 

c. 25 punts: Coneixement del procés de delimitació municipal a 
Catalunya. Avaluable mitjançant prova tècnica. 

d. 10 punts: Coneixements i experiència en càlculs topogràfics. 
S’avaluarà mitjançant entrevista. 

e. 5 punts: Experiència en la gestió de tràmits administratius i en el 
tracte directe amb altres departaments de l’administració. 
Avaluable mitjançant entrevista. 

f. 5 punts: Coneixements en gestors de bases de dades 
administratius Excel avançat, Acces avançat, Oracle). Avaluable 
mitjançant presentació de certificat. 

 
Ordre de les proves: 
 
En 1r lloc es realitzaran les proves tècniques que avaluaran els competències tècniques, 
sent necessari assolir un mínim de 30 punts dels 50 punts avaluables en les 
competències a, b, c i f , per continuar en el procés de selecció. 
En 2n lloc es realitzarà la prova psicotècnica que avalua les competències genèriques, 
essent necessari assolir mínim 10 punts sobre 17,5 punts. 



 

 

Posteriorment, les persones que hagin superat les proves citades, realitzaran una 
entrevista professional amb els membres de la Comissió de Selecció en la que 
s’avaluaran la resta de competències no avaluables mitjançant prova. 
 
Les candidatures que hagin realitzat proves psicotècniques i entrevista en anteriors 
processos de selecció del mateix perfil de la Unitat de Delimitació Territorial, no hauran 
de tornar a realitzar-les i es prendran les puntuacions obtingudes en les esmentades 
convocatòries anteriors. 
 
 
(*) Atès el volum de persones interessades en participar en processos de selecció, 
només podem garantir una resposta individualitzada a les persones que compleixin els 
requisits imprescindibles de la vacant. 
 
POLÍTICA D’IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES. L’informem que l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya té un ferm compromís amb la igualtat de tracte i oportunitats entre dones 
i homes sense discriminar directa o indirectament per raó de sexe. Podeu consultar el Pla 
d’Igualtat de l’Institut en la pàgina web: http://www.icgc.cat/L-ICGC/Sobre-l-ICGC/Politiques 
 
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 
 


