Vacant 06/2019
CONVOCATÒRIA INTERNA PER A PROVEIR DUES PLACES AL CS PCOT

TASQUES:

Les pròpies d’un/a operadora/a d’ortofoto.
PERFIL:
Imprescindibles






Carnet de conduir tipus B.
Disponibilitat per viatjar a França mentre duri el projecte.
Familiaritat amb el procés bàsic d’imatge digital.
Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell B de la
Direcció General de Política lingüística, o l’equivalent.

Mèrits o altres aspectes que es valoraran
Competències genèriques:




Capacitat per integrar-se i treballar en equip de treball multidisciplinar.
Flexibilitat i capacitat d’adaptació.

Competències específiques:





Experiència prèvia en campanyes FARMSTAR a França.
Coneixements procés d’imatges digital.
Coneixements de francès i/o anglès.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:





Places: 2
Categoria: Grup C, Tècnic/a 2, Nivell C3. En cas de candidatures que provinguin
de categories superiors, aquestes seran respectades, però l’import de les hores
extraordinàries associades al desenvolupament del projecte seran els previstos
per al grup C.
Jornada/horari: Jornada ordinària de 37,5h/ setmanals quan la base és a
Barcelona. Flexible mentre la campanya es desenvolupa en territori francès en
funció de la descàrrega de dades dels avions. Els dies de treball a França es
percebran les dietes corresponents (actualment és de 38€/dia per mitja dieta i
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de 76€/dia per dieta sencera) i la retribució corresponent a una dedicació
extraordinària de 3 hores extres diàries.
Les tasques es desenvoluparan, majoritàriament, en territori francès.
Adscripció: Vacant temporal per 2 mesos aproximadament. Període pendent de
confirmació, entre principis de març i principis de maig. Transcorregut aquest
temps, es retornaria al lloc original.
L’accés de les candidatures està subjecte a les necessitats del servei de
la unitat d’origen.






Barcelona, 30 de gener de 2019

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

A la convocatòria interna es varen rebre 4 candidatures de les quals totes reunien tots els
requisits imprescindibles (Inicials dels 2 cognoms i nom):
1.
2.
3.
4.

RGR
RPL
TMD
VCS

Per raons de servei les candidatures RGR i VCS no poden seguir endavant en el procés.
Les valoracions de les candidatures restants varen ser:

Candidatura

RPL
TMD

Valoració
competències
específiques

23,00
24,44

Valoració
competències
genèriques

TOTAL

18,63
55,80

41,63
80,24

Estat del procés de selecció: Tancat.
Seleccionats: Daniel Tortajada Muñoz i Laura Royo Pich

Barcelona, 8 de març de 2019

