Vacant 05/2019
CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR TRES PLACES TEMPORALS A
LA UNITAT DE DELIMITACIÓ TERRITORIAL I GRANS OBRES
TASQUES:

Les seves funcions principals consistiran en:









Representar institucionalment I'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 (Geografia, Geologia
i Ciències Ambientals).
Experiència en aixecaments topogràfics amb receptors GNSS.
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.
Facilitat per desenvolupar relacions personals i integrar-se en equips de treball.
Persona organitzada i metòdica.
Elevat grau d’intel·ligència emocional.

Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel. (34) 93 567 15 00
Fax (34) 93 567 15 67
icgc@icgc.cat
www.icgc.cat

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 i experiència en càlculs topogràfics.
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: 3.
Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona.
Categoria: Tècnic/a Especialista 1, Nivell B4.
Retribució bruta anual: 28.933,17 euros bruts/any.
Jornada: Jornada ordinària de 37,5h setmanals de dilluns a divendres.
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.
En dues de les vacants, el pes del treball de camp a la zona de Catalunya, està
previst que sigui del 40-50%, pel que els horaris s’ajustaran a les característiques
de la sortida, amb possibilitats de pernoctar fora del domicili.
En la tercera, es preveu que el treball de camp ocupi aproximadament el 10% de
les jornades de treball.
Vinculació: Contracte d’obra o servei (fins acabament projecte i com a màxim 3
anys).
Incorporació prevista: Immediata.




Barcelona, 14 de febrer de 2019

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

A la convocatòria externa es varen rebre 60 candidatures de les quals només 16 reunien
tots els requisits imprescindibles (Inicials dels 2 cognoms i nom):
1.
2.
3.
4.
5.

CSI
CBL (Renuncia)
EBP
FLA (Renuncia)
GPM

6. HMD
7. LSE
8. MAJ
9. MGC
10. MRF
11. MMA
12. MBJ (Renuncia)
13. MEP
14. PME
15. PBA
16. VVJ

Candidatura

Valoració
competències
específiques (1)

CSI
EBP
GPM
HMD
LSE
MAJ
MGC
MRF
MMA
MEP
PME
PBA
VVJ

16,00
32,00
30,00
21,00
10,00
27,00
21,00
26,00
31,00
10,00
22,00
23,00
33,00

Altres
competències
específiques

--9,00
10,00
----4,00
--9,00
6,00
------9,00

Valoració
competències
genèriques

TOTAL

--21,16
18,84
----22,47
--24,17
14,07
------23,70

--62,16
58,84
----53,47
--59,17
51,07
------65,70

Nota: (1) Aquest apartat té caràcter eliminatori, sent necessari assolir un mínim de 25 punts (màxim 50 punts).

Estat del procés de selecció: Tancat.
Seleccionats: Pau Estruch Blanco, Francisco Martín Rivas i Joan Vendrell Venrell

Barcelona, 15 d’abril de 2019

