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Vacant 14/2022 

 

CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR DUES PLACES TEMPORALS  

A LA UNITAT DE GEOSTART 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

• Places: 2. 

• Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona. 

• Categoria: Tècnic/a Superior 2, Nivell A2. 

• Retribució bruta anual: 32.774,10 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: Contracte de durada determinada per substitució de persona treballadora. 

 

TASQUES: 

En dependència del/de la Cap d’Unitat de Geostart i sota la seva supervisió, s’integrarà en un 

equip multidisciplinari on es responsabilitzarà de: 

• Desenvolupar visors/eines web de mapes a tres nivells: 
▪ Per a facilitar i donar visibilitat l’ús dels productes de l’ICGC 
▪ Per donar resposta a demandes internes d'altres àrees de l'ICGC 
▪ Per donar resposta a projectes externs de l'ICGC 

• Donar suport als usuaris, tan interns com externs 
 

PERFIL:  

Imprescindibles 

• Titulació superior universitària en un dels següents estudis: Informàtica, 
Telecomunicacions, Geoinformació i Geomàtica, Geografia, Geologia o Ciències 
Ambientals. Caldrà acreditar estar en possessió del títol. 

• Experiència demostrable en programació per entorns web. Es podrà acreditar amb:  



 

 

▪ Cursos, Postgraus i/o Màsters especialitzats en tecnologies web (HTML, 
Javascript i CSS o qualsevol "framework" reactiu) superiors a 80h. 

▪ Experiència laboral mínima 1 any desenvolupant aplicacions web.  
▪ Repositoris de codi obert disponibles, personals o corporatius, on es puguin 

validar les aportacions realitzades.   

• Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció 
General de Política lingüística, o l’equivalent. 

• Bon nivell d’anglès a nivell de conversa i tècnic. Mínim requerit B2 (En cas de no 
aportar acreditació oficial es realitzarà una prova de nivell). 

 
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. 

 
Competències específiques: 

• En l’àmbit web (frontend), experiència en Javascript i entorns reactius, preferiblement 

Svelte, però també es valorarà altres, tipus React, Vue o Angular. 

• Coneixements de  llibreries Javascript de mapes: preferiblement MapboxGL.js i/o 

MapLibreGL.js, però també és valorarà altres com Leaflet.js, OpenLayers o Deck.GL. 

• Coneixements de "backend" , preferiblement en entorns basats amb Node.js, també es 

valorarà JAVA, PHP i /o Python. 

• Coneixements bàsics en l’àmbit de la geoinformació i els sistemes d’informació 

geogràfica (GIS). 

 

 

Barcelona, 6 de maig de 2022 
 
  



 

 

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 
 
 

A la convocatòria externa es varen rebre 27 candidatures, de les quals només 6 reunien tots els 

requisits imprescindibles, pel que han passat a la següent fase del procés de selecció: 

• Álvarez Sánchez, Albert  (DNI **9974***) (Renuncia a continuar en el procés) 

• Raventós Catasús, Montse  (DNI **1018***)  (Renuncia a continuar en el procés) 

• Roca Ballesteros, Marc  (DNI **9970***) 

• Porti Suárez, Anna  (DNI **4080***) 

• Romeo Griñó, Ester  (DNI **9232***) 

• Lecha Mora, Xènia  (DNI **7284***) 
 
 

Les valoracions de les candidatures finalistes varen ser: 
 
 

 
Candidatura 

Valoració 
competències 

genèriques  

Valoració 
competències 
específiques 

 
TOTAL 

Roca Ballesteros, Marc 24,86 56,50 81,36 

Porti Suárez, Anna 20,36 41,50 61,86 

Romeo Griñó, Ester --- 15,50 (1) --- 

Lecha Mora, Xènia 24,01 36,00 60,01 
Nota (1): Puntuació mínima a competències específiques és de 32,5. 

 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Candidatures seleccionades: Marc Roca Ballesteros i Anna Porti Suárez 

 

Barcelona, 22 de juliol de 2022 

 


