Vacant 18/2019
CONVOCATÒRIA PER PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL
DE TÈCNIC/A SUPERIOR 2 A
L’ÀREA DE GEOTÈCNIA I PREVENCIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS

TASQUES:
Participació en les accions per a la identificació i avaluació de riscos geològics per donar
suport al compliment de les funcions assignades a l’ICGC en aquest matèria, realitzant les
següents funcions:
•
•
•

Elaborar i avaluar estudis de riscos geològics.
Emetre informes de valoració sobre riscos geològics en matèria urbanística.
Redacció de propostes de participació de l’ICGC en convocatòries de projectes
nacionals i europees per la millora de les eines i protocols en la prevenció i mitigació
de riscos geològics.

PERFIL:
Imprescindibles
•
•
•
•
•

Titulació superior en el camp de l’enginyeria geològica, geologia o afí.
Experiència de 2 anys de valoració de riscos geològics per moviments del terreny.
Competència idiomàtica en anglès a nivell oral i escrit tècnic (nivell B2).
Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell 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.
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Competències específiques:
•
•
•
•
•

Coneixements generals dels principis de riscos geològics, especialment per
moviments del terreny.
Experiència professional o de recerca en estudis de identificació i valoració de
riscos.
Formació addicional en riscos geològics o projectes d’enginyeria del terreny per
mitigació de riscos geològics .
Coneixement d’eines d’anàlisis de dades de sensors remots (LIDAR, imatges radar,
...).
Coneixements de programari 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: 31.083,48 euros.
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.
Incorporació prevista: Immediata.
Vinculació: Contracte d’interinitat per excedència. Estimada d’un any.

•
•
•

Reserva de plaça per personal amb discapacitat: Convocatòria ordinària amb reserva
de plaça per a persones amb una discapacitat reconeguda amb un grau igual o superior al
33%. En cas que aquesta plaça no quedés coberta amb persones amb discapacitat, es
cobriria amb una de les candidatures rebudes sense cap grau de discapacitat, un cop
superades totes les fases del procés de selecció.

Barcelona, 23 d’octubre de 2019

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:

A la convocatòria interna no es va presentar cap candidatura.
A la convocatòria externa es varen rebre 16 candidatures de les quals només 4 reunien tots
els requisits imprescindibles (Inicials dels 2 cognoms i nom):
1.
2.
3.
4.

FGI
FPE
MEP
SSB (Renuncia a continuar en el procés de selecció)

Candidatura

Valoració
competències
genèriques
(1)

Valoració
competències
específiques
(2)

TOTAL

FGI

22,90

33,00

55,90

FPE

19,59

22,50

---

MEP

11,44

---

---

Nota: (1) Aquest apartat té caràcter eliminatori, sent necessari assolir un mínim de 18 punts (màxim 35 punts).
(2) Aquest apartat té caràcter eliminatori, sent necessari assolir un mínim de 33 punts (màxim 65 punts).

Estat del procés de selecció: Tancat.
Seleccionat: Ivan Fabregat González

Barcelona, 28 de novembre de 2019

