
 

 

Vacant 18/2017 
 

CONVOCATÒRIA PER PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL  
PER PROJECTE A LA UNITAT D’ENGINYERIA GEOLÒGICA 

 

TASQUES: 

El tècnic/a escollit/da s’integrarà a la unitat d’enginyeria geològica per a dur a terme 
les tasques de gabinet i sobre terreny següents: 
 

 Accés i reconeixement de terreny natural, realitzant la interpretació i valoració 
 Representació i cartografia 
 Conceptualització de model teòric 
 Càlcul de model numèric i analític 
 Disseny i projecció del projecte 
 Redacció de justificació, documentació i edició 
 Comunicació i gestió 
 Materialització i implantació 

 
PERFIL:  

Imprescindibles 

 Titulació en el camp d'enginyeria del terreny o mecànica de roques: Enginyeria 
de camins, Enginyeria geològica o Enginyeria de mines. 

 Experiència mínima de 3 anys en projectes d’enginyeria geològica, de mitigació 
de riscos geològics i de geotècnia. 

 Carnet de conduir B 
 Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció 

General de Política lingüística, o l’equivalent. 
 

Mèrits o altres aspectes que es valoraran 

Competències genèriques: 

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

forma autònoma. 
 Habilitat comunicativa, creativitat i iniciativa. 

 
Competències específiques: 

 Coneixements de programari genèric d'enginyeria i projecte (pressupostos, 
càlculs diversos, etc.). 

 Coneixements de programari específic d'enginyeria del terreny (mecànica de 
sòls i roques). 

 Coneixements de programació en diferents entorns (p. ex: MatLab). 
 Coneixements de redacció de projectes (Pla d’obra, plecs especificacions 

tècniques, pressuposts, plànols i estudi de seguretat i salut). 
 Coneixements d’utilització d'eines CAD. 



 

 

 Coneixements en eines auxiliars de cartografia, bases de dades, etc. 
 Competència idiomàtica en anglès a nivell oral i escrit tècnic. 

 
CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

 Places: 1 
 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 
 Vinculació: Contracte temporal per projecte. 

 

 
 
Barcelona, 6 d’octubre de 2017 

 

  



 

 

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 

Relació de candidatures que reunien tots els requisits imprescindibles (Inicials dels 2 
cognoms i nom): 

1. BDM 
2. PMM 
3. GAI 
4. CVX 
5. LPA 
6. PRO 

 

Candidatura 
Valoració 

competències 
genèriques 

Valoració 
competències 
específiques 

TOTAL 

BDM 21,95 44,00 65,95 

PMM 13,72 43,00 56,72 

GAI 23,58 49,80 73,38 

CVX 20,23 47,30 67,53 

LPA (1) 26,49 60,05 86,54 

PRO 21,78 53,75 75,53 
 
Nota:  

1. El candidat LPA ha estat el candidat finalista de la Vacant 17-2017. 
 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Seleccionats: Oriol Pedraza Royo 

 

Barcelona, 3 de novembre de 2017 


