
 

 

Vacant 17 /2017 
 

CONVOCATÒRIA PER PROVEIR DUES PLACES TEMPORALS PER PROJECTE A LA 
UNITAT D’ENGINYERIA GEOLÒGICA 

 
 

1. Característiques de la plaça 
 

 Places: 2 
 Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona 
 Categoria: Tècnic Superior2, nivell A2 
 Retribució bruta anual: 29.616,16 € bruts/any 
 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 
 Adscripció: Contracte temporal per projecte. 
 Reserva de plaça per personal amb discapacitat: Convocatòria ordinària 

amb reserva d’una de les dues place per a persones amb una discapacitat 
reconeguda amb un grau igual o superior al 33%. En cas de que aquesta plaça 
quedés vacant s’acumularia a la resta de places de la convocatòria. 
 
 

2. Funcions del lloc de treball 
 
Les dues persones a incorporar hauran de donar suport en el conjunt de la cadena de 
treball lligada al projecte. En particular en la confecció d’estudis i projectes de 
seguiment geològic i geotècnic de línies ferroviàries i altres infraestructures: 

 
 Accés i reconeixement de terreny al llarg d’infraestructures de transport 
 Aplicació i vetlla de les mesures de seguretat derivades dels espais de treball 
 Inspecció d’elements geotècnics (talussos, túnels, murs), obres de protecció i 

de drenatge 
 Observació i identificació de riscos geològics naturals i antròpics 
 Localització, descripció, representació, interpretació i valoració de patologies 
 Redacció d’informes de seguiment i notes tècniques 
 Interlocució amb els tècnics designats pel client per a la transferència del 

seguiment. 
 Anàlisi d’alternatives i plantejament de millores i conservació 
 Redacció de memòries valorades d’actuacions correctives, justificació i 

pressupost 
 Redacció d’informes de resum de seguiment i de priorització  
 Seguiment i inspecció d’obres i actuacions correctives 
 Implantació de punts d’auscultació i realització de mesures de control 

 



 

 

3. Requisits de participació 
 

Imprescindibles 

 Titulació tècnica o superior en el camp d'enginyeria del terreny: Enginyeria 
geològica, Enginyeria de camins, Enginyeria de mines, Enginyeria d’obres 
públiques o equivalents. 

 Experiència mínima de 4 anys en projectes d'enginyeria geològica i de 
mitigació de riscos geològics i de geotècnia. 

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

 

4. Mèrits o altres aspectes que es valoraran 
 

Competències genèriques: 

 Capacitat per integrar-se i treballar en equip de treball multidisciplinar. 
 Rigurositat, mètode i ordre   

 

Competències específiques: 

 Disposar d’acreditacions vigents com a cap de brigada o protector de via d’FGC 
 Coneixement dels aspectes més rellevants de les infraestructures ferroviàries. 
 Coneixements de programari genèric de gabinet d'enginyeria i projecte 

(pressupostos, càlculs diversos, etc.). 
 Coneixements d'eines CAD i/o SIG a nivell d'usuari 
 Coneixement de programari específic d'enginyeria del terreny (mecànica de 

sòls i roques) 
 Coneixements en eines auxiliars d’auscultació, control i mesura 
 Coneixements en seguretat i salut en les obres de construcció 
 Competència idiomàtica en anglès a nivell oral i escrit tècnic 
 Altra experiència i/o formació en camps d'interès per a les línies de treball de 

l'Institut 
 

5. Forma d’ocupació del lloc 
 

Contractes temporals per projecte.  
 
 
 
6. Participació 

 Presentació del currículum: Les persones que hi estiguin interessades (*) i 
compleixin amb els requisits establerts, hauran de presentar un currículum 



 

 

amb fotografia tipus carnet i breu descripció de les tasques desenvolupades 
a l’adreça de correu electrònic següent: gestio.persones@icgc.cat 

 Especificar en l’assumpte del correu: VACANT 17/2017 

 Especificar en el cos del correu electrònic el NIF, el telèfon de contacte i el 
correu electrònic. 

7. Procediment de selecció 

 
Les candidatures que no compleixin algun dels requisits imprescindibles de la 
vacant restaran excloses del procediment de forma automàtica i ja no es 
valoraran la resta de competències. 
 
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. Es valoraran les competències genèriques determinades en 
el perfil. La valoració màxima serà de 35 punts.  
Aquesta avaluació tindrà caràcter eliminatori, sent necessari assolir un mínim 
de 18 punts.  

          
 Les competències específiques tindran una valoració màxima de 65 punts 

distribuïts a parts iguals entre cadascuna d’elles. La valoració es farà 
mitjançant prova, entrevista tècnica i aportació de documents acreditatius. 

 
Les persones discapacitades aspirants a la plaça reservada poden sol·licitar l’adaptació 
de les proves materials que siguin necessàres per garantir que tinguin les mateixes 
oportunitats per a la seva realització que la resta d’aspirants. 

 
 

(*) 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. 

 
De conformitat amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades de 
caràcter personal facilitades pels candidats, passaran a  formar part del fitxer 
denominat PERSONAL, amb la finalitat d’atendre les diferents candidatures i poder 
realitzar la selecció de personal. 

El Responsable d’aquests fitxers és l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, amb 
domicili social en el Parc de Montjuïc s/n , 08038 Barcelona; davant el qual podrà 
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades 
incloses en els fitxers de la seva titularitat, en la adreça esmentada o bé a través de 
l’enviament d’un correu electrònic a  webmaster@icgc.cat  

 
 


