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4. Mèrits o altres aspectes que es valoraran 
 

Competències genèriques: 

 Capacitat de treball en equip. 
 Capacitat d’anàlisi i síntesi. 
 Rigor i mètode. 
 Agilitat i adaptabilitat als canvis. 
 Creativitat i alt nivell d’abstracció. 

 
Competències específiques: 

 Visual Basic, C# o C++. 
 Procediments d’emmagatzemament de dades. 
 Formació específica en eines SIG (cursos, postgrau, Màster). 
 Màster en un tema relacionat amb algorísmica i programació. 

 
 
5. Participació 

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

 Especificar en l’assumpte del correu: VACANT 20/2018 

 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. 
 
En cas de no disposar d’una titulació recent (màxim 3 anys) d’acreditació del nivell 
d’anglès es realitzarà una prova de nivell abans d’avaluar les competències genèriques i 
específiques. 

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. 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 competències específiques tindran una valoració màxima de 65 punts 
que es desglossaran de la següent manera: 
 

o 24 punts: Visual Basic, C# o C++. Avaluable mitjançant 
entrevista curricular i prova tècnica. 

o 14 punts: Procediments d’emmagatzemament de dades. 
Avaluable mitjançant entrevista curricular i prova tècnica. 

o 8 punts: Formació específica en eines SIG (cursos, postgrau, 
Màster). Avaluable mitjançant aportació de prova documental. 

o 19 punts: Màster en un tema relacionat amb algorísmica i 
programació. Avaluable mitjançant aportació de prova documental. 

 
(*) 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. 

 
 
 
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 

 


