Vacant 16/2017
CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR 4 PLACES
A LA UNITAT DE DELIMITACIÓ TERRITORIAL I GRANS OBRES
TASQUES:









Representar institucionalment l’ICGC en les operacions de delimitació en el
marc dels treballs de Delimitació municipal a Catalunya.
Interactuar amb els ajuntaments en temes de delimitació municipal.
Signatura de l’Acta de delimitació.
Realitzar tasques de treball de camp (aixecaments topogràfics).
Realitzar càlculs topogràfics, anàlisi i interpretació de cartografia, de
documents antics i vigents de delimitació.
Redacció d’expedients i certificacions.
Analitzar i interpretar la informació de bases de dades geogràfiques.
Actualitzar i gestionar la base de dades i el gestor d’expedients de la unitat.

PERFIL:
Imprescindibles








Titulació: Enginyeria Tècnica en Topografia, o disciplines afins.
Experiència en aixecaments topogràfics amb receptors GNSS.
Coneixements i experiència en càlculs topogràfics.
Coneixements i experiència en interpretació cartogràfica.
Coneixements avançats en sistemes d’informació geogràfica (SIG).
Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció
General de Política lingüística, o l’equivalent.
Carnet de conduir nivell B.

Mèrits o altres aspectes que es valoraran
Competències genèriques:





Alt grau en: autonomia tècnica, iniciativa, responsabilitat en la qualitat de les
feines efectuades i compliment de terminis d’execució de projectes.
Capacitats i habilitats de treball en equip.
Persona organitzada i metòdica.
Capacitat relacional i comunicativa per realitzar atenció a usuaris i parlar en
públic.

Competències específiques:





Haver cursat Màster o Postgrau relacionat amb SIG.
Coneixements del territori de Catalunya i la seva organització territorial.
Coneixement del procés de delimitació municipal a Catalunya.
Coneixements d’orientació en muntanya.




Experiència en la gestió de tràmits administratius i en el tracte directe amb
altres departaments de l’administració.
Coneixements en gestors de bases de dades administratius.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:










Places: 4
Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona
Categoria: Tècnic/a especialista 1, Nivell B4
Retribució bruta anual: 27.809,85 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 (durada màxima 3 anys).

Barcelona, 30 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. QRE
2. PDL
3. CBL
4. PFA
5. AVS
6. BOJ
7. SAM
8. ASX
9. MAX
10. HCR (Renuncia després de fer l’entrevista. No ha realitzat les proves).
11. CDE
12. MFR

Candidatura

Valoració
competències
genèriques

Valoració
competències
específiques

TOTAL

ASX

10,08

---

---

BOJ

12,18

---

---

QRE

14,00

---

---

MAX

14,67

---

---

CBL

17,33

---

---

CDE

21,05

35,00

56,05

AVS

18,06

50,00

68,06

PFA

25,61

50,00

MFR

29,15

50,00

SAM

25,28

55,00

PDL

24,73

60,00

75,61
79,15
80,28
84,73

NOTES:
1.- Puntuació mínima de Competències genèriques: 18 punts.
2.- Les candidatures PDL, SAM i AVS han renunciat a la plaça.
3.- La Comissió de Selecció va acordar que només es supera el procés de selecció si s’obté una puntuació mínima de 60
punts.

Estat del procés de selecció: Tancat. Han quedat 2 places vacants per cobrir l’any 2018.
Seleccionats: Ramiro Marco Figuera i Aleix Pros Fierro

Barcelona, 14 de desembre de 2017

