Vacant 04 / 2021
CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA TEMPORAL DE TÈCNIC/A SUPERIOR 2
A L’ÀREA D’INNOVACIÓ I ESTRATÈGIA DIGITAL
TASQUES:
En dependència del/de la Cap d’Àrea d’Innovació i Estratègia Digital i sota la seva
supervisió, s’integrarà en un equip multidisciplinari on es responsabilitzarà de:
•
•
•
•
•

Innovar en l’àmbit de la geoinformació per a fomentar l’ús de la producció
cartogràfica de l’ICGC.
Desenvolupar eines/aplicacions per a facilitar l’ús dels productes de l’ICGC.
Investigar i testejar noves tecnologies per aplicar en el desenvolupament
d’eines/aplicacions internes/externes de l’ICGC.
Donar suport als usuaris, tan intern com externs.
Donar formació als usuaris externs de les noves eines i tecnologies que
desenvolupem.

PERFIL:
Imprescindibles
•

•

Titulat/da superior o cursant el darrer any. En aquest darrer cas haurà de tenir
aprovats 3 anys complets i ha d’existir el compromís formal d’acabar la carrera en
1 any. Mentre duri aquesta situació, la seva assignació provisional serà el nivell
B1, passant a la categoria corresponent A2 de forma automàtica en obtenir la
titulació requerida a la vacant.
Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció
General de Política lingüística, o l’equivalent.

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

Persona amb autonomia tècnica i alt nivell d’exigència en la qualitat dels continguts
i dels aspectes formals dels treballs a realitzar i en els terminis de realització.
Capacitats i habilitats de treball en equip i en les relacions personals.
Actitud emprenedora.

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 sòlids en l’àmbit de la geoinformació i els sistemes d’informació
geogràfica.
Experiència demostrable com a desenvolupador full-stack.
a. llenguatges HTML, Javascript i CSS/SASS.
b. bases de dades PostgreSQL/PostGIS.
Experiència demostrable amb llibreries javascript de mapes: Leaflet.js i/o
MapboxGL.js.
Experiència demostrable amb React i Node.js.
Coneixements de la tecnologia vector tiles.
Coneixements de QGIS i/o ArcGIS.
Nivell d’anglès.

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: 31.844,92 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: Immediata.
Vinculació: Contracte d’Interinitat per excedència.

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, 11 de març de 2021

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:
S’han rebut un total de 19 candidatures de les quals 5 reuneixen tots els requisits
imprescindibles, pel que han passat a la següent fase del procés de selecció. Abans de la
data d’inici de l’entrevista, la candidata MDM va renunciar a continuar en el procés de
selecció, pel que finalment han estat 4 les candidatures finalistes:
1.
2.
3.
4.

Brobia Ansoleaga, Alba (DNI **2902***)
Andreu Sabaté, Josep (DNI **3885***)
Pallàs del Rio, Jordi (DNI **8342***)
Bruguera Bullich, Joan (DNI **8917***)

Candidatura

Valoració
competències
específiques (1)

Valoració
competències
genèriques

TOTAL

Brobia Ansoleaga, Alba

39,00

24,72

63,72

Andreu Sabaté, Josep

15,00

---

---

Pallàs del Rio, Jordi

38,50

24,66

63,16

Bruguera Bullich, Joan

22,00

---

---

NOTA (1): Les candidatures que no assoleixin 32,5 punts en la valoració de competències especifiques
quedaran excloses del procés de selecció.

Estat del procés de selecció: Tancat.
Seleccionada: Alba Brobia Ansoleaga

Barcelona, 7 d’abril de 2021

