Vacant 20/2019
CONVOCATÒRIA INTERNA PER A PROVEIR UNA PLAÇA
DE TÈCNIC/A SUPERIOR A L’ÀREA DE CARTOGRAFIA

TASQUES:
•
•
•
•
•
•
•

Manteniment i actualització de les bases temàtiques dins l’entorn d’ArcGis.
Anàlisi de l’estructura de la informació de bases de dades internes i externes per
adequar-les i incorporar-les a la cartografia de l’ICGC.
Anàlisi i recollida d’informació geogràfica interna o externa per completar les bases
temàtiques.
Treball en la generació i validació d’estructures d’informació temàtica, mitjançant
processos d’automatització, a partir de definicions conceptuals.
Establiment i creació de capes temàtiques flexibles i àgils a partir d’informació
existent.
Participar en el disseny de 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.
Programar, implementar, automatitzar solucions a les aplicacions de software per
a l’ execució en diferents processos de la producció cartogràfica dins l’entorn
ArcGis.

PERFIL:
Imprescindibles
•
•
•
•

Grau en geografia o disciplines afins relacionades, o titulació equivalent.
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 vigent tipus B.

Mèrits o altres aspectes que es valoraran
Competències genèriques:
•
•
•

Alt grau en autonomia tècnica, iniciativa i responsabilitat.
Compromís amb la tasca i el compliment dels terminis en l’execució de projectes.
Persona organitzada i metòdica.
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•
•

Capacitat per desenvolupar relacions personals i integrar-se en equips de treball
formats.
Capacitat relacional i comunicativa per realitzar atenció a usuaris i parlar en públic.

Competències específiques:
•
•
•
•
•
•

Màster relacionat amb SIG o amb Geoinformació.
Experiència en l’ús del programari ArcGIS Desktop, ArcGis Pro i QGis a nivell
d’usuari.
Experiència en la utilització de diferents sistemes de gestió de bases de dades
geogràfiques en l’entorn ArcGis.
Experiència en desenvolupar geoaplicacions dins ArcGis (Python, ArcPy, ...) .
Coneixements del territori de Catalunya.
Coneixement en interpretació cartogràfica.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:
•
•
•
•

•
•

Places: 1
Centre de treball: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Parc de Montjuic,
s/n, Barcelona.
Categoria: Tècnic/a Superior 3, Nivell A1. En el cas de que la persona seleccionada
disposi d’experiència en les funcions del càrrec, se li assignarà la categoria de
Tècnic/a Superior 2, Nivell A2.
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.
Contracte: Temporal de relleu.

Atès el que determina la normativa vigent, en convocatòria interna només s’hi podrà
presentar personal de l’Institut amb contracte temporal.

Barcelona, 2 de desembre de 2019

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:
A la convocatòria interna s’han presentat 2 candidatures i que complien amb tots els requisits
imprescindibles (Inicials dels 2 cognoms i nom):
•
•

BCR
MRF

Valoració
Valoració
Candidatura competències competències
genèriques
específiques
BCR
23,50
35,25
MRF

26,50

52,50

Estat del procés de selecció: Tancat.
Seleccionat: Francisco Martín Rivas

Barcelona, 16 de desembre de 2019

TOTAL
58,75
79,00

