
 

 

Vacant 18/2018 
 

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE SUBSTITUCIÓ PER IT  A L’ÀREA DE 
GEOTÈCNIA I PREVENCIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS 

 

TASQUES: 

El tècnic/a escollit/da s’integrarà a l'Àrea de Geotècnia i Prevenció de Riscos Geològics 
per a dur a terme les tasques següents: 
 

 Elaboració de eines en QGIS per als tècnics de l'àrea. 
 Creació, gestió i manteniment de les bases de dades de l'àrea. 
 Donar suport als tècnics de l'àrea en la generació de projectes SIG. 
 Elaboració de documentació i informes sobre les tasques realitzades.  

 
PERFIL:  

Imprescindibles 

 Titulació de Grau en especialitats d’enginyeria, informàtica, ciències (físiques, 
matemàtiques, geografia,...) o tecnologies de la informació. 

 Experiència en eines SIG avançades (preferentment ArcGIS i QGIS). 
 Experiència en programari lliure de bases de dades (PostgreSQL/Postgis, 

PgAdmin). 
 Experiència en llenguatges de programació (Python, Visual basic, Java). 
 Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la 

Direcció General de Política lingüística, o l’equivalent. 
 

Mèrits o altres aspectes que es valoraran 

Competències genèriques: 

 Capacitats i habilitats de treball en equip. 
 Mètode. Resolutiva. Rigorosa. Claredat. Agilitat. 

 
Competències específiques: 

 VBA Access.  
 SQL Server i procediments emmagatzemament. 
 Màster en Geoinformació. 

 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

 Places: 1 
 Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona 
 Categoria: Tècnic/a Superior 2, Nivell A2. 
 Retribució bruta anual: 29.616,15 € 
 Jornada i horari: 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 diumenge. 



 

 

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’interinitat (data finalització 30 de novembre de 2018). 

 
 
Barcelona, 5 d’octubre de 2018 
 
 
 
RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 
Relació de candidatures que reunien tots els requisits imprescindibles (Inicials dels 2 
cognoms i nom): 

 BBF 
 GRK 
 IMX  
 MLE  

 
 

Candidatura 
Valoració 

competències 
genèriques 

Valoració 
competències 
específiques 

TOTAL 

BBF 19,17 35,00 54,17 

GRK 24,25 40,00 64,25 

IMX 20,33 25,00 45,33 

MLE 22,38 27,50 49,88 
 

 

Estat del procés de selecció: Tancat 

Seleccionat: Kevin González Rodríguez 

 

Barcelona, 23 d’octubre de 2018 


