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Vacant 11/2019 
 

CONVOCATÒRIA INTERNA PER PROVEIR UNA PLAÇA  
DE TÈCNIC/A SUPERIOR 2 A LA UNITAT D’ENGINYERIA GEOLÒGICA 

 

TASQUES: 

 Reconeixement del terreny i actius geotècnics al llarg d’infraestructures de transport 
que inclou la inspecció de talussos, túnels, murs, obres de protecció de vessant i 
drenatges i la redacció de notes tècniques i informes. 

 Gestió i millora de la base de dades d’actius geotècnics de FGC. 
 
 
PERFIL:  

Imprescindibles 

 Titulació superior en el camp d'enginyeria del terreny o estudis afins: Enginyeria 
geològica, Enginyeria de camins, Enginyeria de mines o Geologia. 

 Experiència mínima de 2 anys en exercici de gabinet tècnic d'enginyeria del terreny 
en obra i treballs de camp i en redacció d’estudis o projectes d'enginyeria geològica. 

 Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la 
Direcció General de Política lingüística, o l’equivalent. 

 Carnet de conduir vigent classe B. 
 

Mèrits o altres aspectes que es valoraran 

Competències genèriques: 

 Capacitat per integrar-se i treballar en equip de treball multidisciplinar. 
 Alt grau d’autonomia en les seves tasques i capacitat de resoldre problemes de 

forma autònoma i proactiva. 
 Bones dots comunicatives. 

 
Competències específiques: 

 Coneixement específic dels principis de l'enginyeria del terreny (mecànica de sòls i 
roques). 

 Coneixement dels principis de bases de dades geo-referenciades i programes GIS. 
 Coneixements de programari genèric de gabinet d'enginyeria i projecte 

(pressupostos, càlculs diversos, etc.). 
 



 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

 Places: 1 
 Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, 08038- Barcelona. 
 Categoria: Tècnic/a Superior 2 Nivell A2. 
 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 organitzatives. 

 Incorporació prevista: Immediata. 
 Vinculació: Contracte d’interinitat per excedència.  

 
 
Barcelona, 4 de juliol de 2019 
 
 
 
RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 
 
A la convocatòria interna s’han presentat tres candidatures, de les quals només dos 
complien amb tots els requisits imprescindibles (Inicials dels 2 cognoms i nom): 

 LPA 
 SRD 

 

Candidatura 
Valoració 

competències 
genèriques 

Valoració 
competències 
específiques 

TOTAL 

LPA 27,17 33,08 60,25 

SRD 24,50 56,25 80,75 

 
 
 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Seleccionada: Dulcis Santana i Roma 

 

Barcelona, 19 de juliol de 2019 


