
 

 

Vacant 16/2018 
 

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA PER SUBSTITUCIÓ PER IT I BAIXA PER 
MATERNITAT A L’ÀREA DE RECURSOS GEOLÒGICS 

 

TASQUES: 

Les seves funcions principals consistiran en: 

 Realitzar treballs de camp per obtenir informació hidrogeològica. 
 Elaborar i analitzar dades hidrogeològiques en el marc dels projectes de cartografia 

i assistència tècnica. 
 Supervisar, assessorar i controlar les tasques d’adquisició d’informació 

hidrogeològica realitzades pels equips externs. 
 Tractament SIG de dades. 

 
PERFIL:  

Imprescindibles 

 Titulació: Grau en Geologia o Enginyeria geològica. 
 Carnet de conduir vigent tipus B. 
 Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció 

General de Política lingüística o equivalent.  
 

Mèrits o altres aspectes que es valoraran 

Competències genèriques: 

 Alt grau en autonomia tècnica, responsabilitat en la qualitat dels treballs a realitzar. 
 Capacitats i habilitats de treball en equip.  

 
Competències específiques: 

 Postgrau en hidrologia subterrània (min. 400h) o màster relacionat en matèria 
d’aigües subterrànies. 

 Coneixement de hidrogeologia regional de Catalunya. 
 Experiència en projectes o treballs de camp de mostreig d’aigua subterrània i 

realització d’assaigs hidrogeològics. 
 Coneixements de tècniques d’anàlisi geo-espacial amb eines SIG (QGIS i/o 

ArcGIS). 
 Coneixement d’anglès a nivell de comprensió de textos tècnics hidrogeològics. 
 Coneixement de modelització hidrogeològica (Feflow, Modflow, altres). 

 
 
  



 

 

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: 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’interinitat per excedència (previst fins febrer de 2019). 

 
 
Barcelona, 10 de setembre de 2018 
 
 
 
  



 

 

 
RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 
 
Relació de candidatures que reunien tots els requisits imprescindibles (Inicials dels 2 
cognoms i nom): 

1. AMM 
2. CHE 
3. GBM 
4. GMJ 

 
 

Candidatura 
Valoració 

competències 
genèriques 

Valoració 
competències 
específiques 

TOTAL 

AMM 23,58 38,00 61,58 

CHE 13,44 -- NO APTE 

GBM 18,00 22,00 40,00 

GMJ 12,21 -- NO APTE 
 

NOTA: Les candidatures CHE i GMJ, no han obtingut una puntuació mínima de 18 punts a l’apartat 
de Competències genèriques que indicava les bases de la convocatòria. 

 
 

Estat del procés de selecció: Tancat 

Seleccionada: Mireia Asencio Martínez 

 

Barcelona, 22 d’octubre de 2018 


