
 

 

Vacant 12/2018 
 

CONVOCATÒRIA INTERNA D’UNA PLAÇA TEMPORAL DE SUBSTITUCIÓ PER  
BAIXA PER MATERNITAT D’UNA TÈCNICA SUPERIOR 2  

A LA UNITAT DE MAPA GEOLÒGIC 
 

TASQUES: 

 Elaborar i analitzar dades geològiques i geomorfològiques per generar contingut 
dels productes, a escala 1:25000, del Mapa Geològic (GT-I) i del Mapa 
Geoantròpic (GT-II). 

 Coordinar equips de treball externs que treballen en adquisició de dades 
geològiques i geomorfològiques. 

 Realitzar treballs de camp per obtenir informació geològica i geomorfològica, per 
la realització dels Geotreballs I i II. 

 Supervisar, assessorar i controlar les tasques d’adquisició d’informació geològica 
i geomorfològica realitzades pels equips externs. 

 Supervisar i fer les correccions pertinents, si s’escau, dels productes editats del 
GT-I (Mapa Geològic) i GT-II (Mapa Geoantròpic). 
 
 

PERFIL:  

Imprescindibles 

 Titulació: Grau en Geologia. 
 Carnet de conduir vigent tipus 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: 

 Alt grau en autonomia tècnica, responsabilitat en la qualitat dels treballs a 
realitzar. 

 Capacitats i habilitats de treball en equip.  
 

Competències específiques: 

 Experiència en projectes o treballs de cartografia geològica o geomorfològica. 
 Coneixement de geologia regional de Catalunya. 
 Coneixement d’anglès a nivell de comprensió de textos geològics. 
 Coneixements d’eines CAD i SIG. 

 
 

  



 

 

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 euros 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: Assignació temporal per substitució IT i baixa maternal. 

 
 
Barcelona, 25 de maig de 2018 

 

 
 
 
RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 

A la vacant interna es va presentar una candidatura que reunia tots els requisits 
imprescindibles (Inicials dels 2 cognoms i nom): 

1. SBG 
 

Candidatura 
Valoració 

competències 
genèriques 

Valoració 
competències 
específiques 

TOTAL 

SBG 20,08 27,54 47,63 
 
 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Seleccionat: Guillem Subiela Blanco 

 

Barcelona, 21 de juny de 2018 

 


