Vacant 22/2018
CONVOCATÒRIA INTERNA D’UNA PLAÇA DE
RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ DE DADES
A LA UNITAT DE DADES CARTOGRÀFIQUES
TASQUES:








Organització i coordinació de les tasques, encarregades a l’equip d’operadors, de
recollida i actualització de dades de bases temàtiques que són responsabilitat
de l’Àrea de Bases, com per exemple la Base de dades de carrers.
Participació en la definició del mètode de treball i de les eines i procediments
automatitzats necessaris per a la correcta realització de les tasques de recollida
i actualització de dades de cadascuna de les bases de dades.
Redacció de la part manual del mètode de treball i dels criteris establerts per a
realitzar cadascuna de les tasques previstes.
Anàlisi i posta a punt de les dades de les fonts d’informació que s’utilitzaran per
a realitzar la recollida i actualització de dades de la base de dades.
Supervisió del treball de l’equip d’operadors per assegurar la seva correcta
realització, així com el compliment de la metodologia i criteris establerts.
Contacte amb personal tècnic d’ajuntaments o altres organismes per resoldre
dubtes sorgits sobre la informació temàtica que s’està recollint o actualitzant.
Formació dels membres de l’equip d’operadors.

PERFIL:
Imprescindibles




Grau en geografia, geomàtica o disciplines afins relacionades, o titulació
equivalent.
Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la
Direcció General de Política lingüística, o l’equivalent.
Disposar de coneixement de la llengua anglesa, a nivell de comprensió oral i
escrita, a nivell B1 o equivalent.

Mèrits o altres aspectes que es valoraran
Competències genèriques:





Persona organitzada i metòdica.
Autonomia en la realització de les tasques encarregades.
Capacitats didàctica i comunicativa.
Sociabilitat

Competències específiques:


Coneixements avançats en sistemes d’informació geogràfica (SIG), experiència
en l’ús del programari ArcGIS a nivell d’usuari i en l’ús de programaris de base






de dades a nivell d’usuari.
Coneixements dels mecanismes de creació i actualització de dades contingudes
en bases d’adreces i carrers.
Coneixements en el manegament de dades geogràfiques de fonts d’informació
diverses per extreure’n informació de rellevància per a l’actualització de bases
de carrers i adreces.
Experiència en el tracte amb organismes de l’administració pública per a la
consulta i adquisició d’informació per a resoldre dubtes i incidències relacionades
amb la base d’adreces i carrers.
Coneixements per realitzar la supervisió de les tasques encomanades a un equip
d’operadors.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:






Places: 1
Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona
Categoria: Responsable, nivell 6
Jornada: Jornada ordinària de 37,5h setmanals de dilluns a divendres.
Incorporació prevista: Immediata

Barcelona, 22 d’octubre de 2018

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

A la vacant interna es varen presentar dues candidatures que reunien tots els requisits
imprescindibles (Inicials dels 2 cognoms i nom):
1. PRD
2. PAJ (Renuncia)

Candidatura

Valoració
competències
genèriques

Valoració
competències
específiques

TOTAL

PRD

30,00

69,00

99,00

Estat del procés de selecció: Tancat.
Seleccionat: David Piqué Recasens

Barcelona, 12 de novembre de 2018

