Vacant 15/2019
CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR DUES PLACES
A L’ÀREA DE GEOTÈCNIA I PREVENCIÓ DEL RISC GEOLÒGIC

TASQUES:

Seguiment geològic i geotècnic de la xarxa ferroviària de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (any 2019), realitzant les següents tasques:




Reconeixement del terreny i actius geotècnics al llarg d’infraestructures
de transport que inclou la inspecció de talussos, túnels, murs, obres de
protecció de vessant i drenatges i la redacció de notes tècniques i
informes.
Redacció de projectes i memòries valorades de mitigació de risc geològic
i de millora del actius geotècnics esmentats en el primer punt.

PERFIL:
Imprescindibles






Titulació superior en el camp d'enginyeria del terreny: Enginyeria
Geològica, Enginyeria de Camins, Enginyeria de mines, Enginyeria
d’obres públiques o Geologia.
Experiència mínima de 2 anys en projectes aplicats o de recerca en el
camp de l'enginyeria del terreny.
Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la
Direcció General de Política lingüística, o l’equivalent.
Carnet de conduir vigent classe B.

Mèrits o altres aspectes que es valoraran
Competències genèriques:







Capacitat d’integració i de treballar en equip.
Autonomia en les seves tasques pròpies i capacitat de resoldre
problemes.
Flexibilitat per adaptar-se a diferents tipus de tasques.
Responsabilitat i compromís i vocació de servei.
Bones dots comunicatives i capacitat d’escolta activa.

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:







Coneixements generals dels principis de l'enginyeria del terreny
(mecànica de sòls i roques).
Experiència addicional en estudis i projectes de mitigació de risc geològic,
de caracterització d’actius geotècnics (túnels, talussos, fenòmens de
vessant) o geotècnics.
Formació addicional en riscos geològics i/o geotècnia.
Coneixements de programari SIG.
Coneixement de programaris específics d'enginyeria del terreny i de
realització de projectes.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:



Places: 2.






Categoria: Tècnic Superior 2, nivell A2.
Retribució bruta anual: 31.085,19 euros.
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: Temporal fins a 31 de desembre de 2019, prorrogable
anualment per períodes d’un any, amb un màxim de 3 anys.






Centre de treball: Parc de Montjuic, s/n, Barcelona.

Barcelona, 31 de juliol de 2019

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

A la convocatòria interna no es va presentar cap candidatura.
A la convocatòria externa es varen rebre 35 candidatures de les quals només 7 reunien tots
els requisits imprescindibles (Inicials dels 2 cognoms i nom):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RTM
CCA
MLF
CIL
PGM (Renuncia)
MCJ
PMF

Valoració
Valoració
competències
Candidatura
competències
genèriques
específiques
(1)
RTM
21,59
24,22

TOTAL
45,81

CCA

15,17

---

---

MLF

18,02

31,83

49,85

CIL

22,06

16,55

38,61

MCJ

17,74

7,20

24,94

PMF

23,57

29,49

53,06

Nota: (1) Aquest apartat té caràcter eliminatori, sent necessari assolir un mínim de 17,50
punts (màxim 35 punts).
Estat del procés de selecció: Tancat.
Seleccionats: Ferran Parera Morales i Francisca Muñoz Llavero

Barcelona, 19 de novembre de 2019

