
 

 

CONVOCATÒRIA PER PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL PER INTERINITAT 
 

 
TASQUES: 
 

 Tractament, anàlisis i elaboració de dades geològiques per a la elaboració de cartografia 
geològica i geoantròpica. 

 Tractament i elaboració de dades geològiques en formats CAD (Microstation) i SIG 
(ArcGIS, d’ESRI). 

 Accés i reconeixement del terreny natural, i observació i identificació geològica de camp. 
 Confecció dels mapes, talls, esquemes geològics a través de MicroStation i/o ArcGis. 
 Tractament de bases de dades espacials. 
 Suport en la redacció de documents relacionats amb la elaboració de cartografia 

geològica i geomorfològica. 
 
 
PERFIL: 
 
Imprescindible: 

 Titulació superior en el camp de geologia.  
 Experiència mínima de 2 anys en exercici de gabinet tècnic en elaboració de cartografia 

geològica. 
 Coneixements d'eines CAD (Microstation) i SIG (ArcGIS) a nivell d'usuari. 
 Domini ofimàtica. 
 Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C de la Direcció 

General de Política lingüística, o l’equivalent. 
 

Es valorarà: 

 Experiència en projectes de cartografia geològica i/o geoantròpica a escala 1:25.000 o 
geològica a escala 1:5.000. 

 Coneixement en gestió de Geo Bases de Dades (ESRI). 
 Competència idiomàtica en anglès a nivell escrit tècnic. 
 Altra experiència en camps d'interès per a les línies de treball de l'Àrea de GiR (ús d’eines 

de modelització geològica 3D, altres). 
 Formació complementària associada a la línia de treball de l'Àrea GiR (Màster en reservoris, 

en recursos minerals, en geologia, etc.). 
 Persona acostumada a treballar en equip, resolutiva, rigorosa, àgil, clara i metòdica.  

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 
 

 Grup A, Tècnic Superior 2, Nivell A2 

 Sou: 29.032,60€ bruts/any 

 Contracte d’interinitat a jornada completa, per substitució de 3 persones amb reducció 
d’1/3 de jornada. A mesura que alguna de les persones passi a jornada completa es 
reduirà proporcionalment la jornada de la persona que realitzi la substitució. 

 Durada prevista: fins finiment del dret que genera la vacant. 

 

Barcelona, 22 de febrer de 2016 



 

 

RESULTAT DEL PROCÉS: 

Procés intern: Cap candidat/a presentat/da 

Procés extern: Tancat. Seleccionat:  Juan Agustín Núñez Genestós 

 

Barcelona, 4 de juliol de 2016 

 

 

 


