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Vacant 15/2022 

 

CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL  

A L’ÀREA D’ENGINYERIA GEOLÒGICA 

 

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: 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. 

• Teletreball: Es podran realitzar fins a 2 jornades setmanals en aquesta modalitat. 

• Incorporació prevista: Immediata. 

• Vinculació: Temporal per substitució d’una baixa per IT. 
 

TASQUES: 

El/la tècnic/a escollit/da s’integrarà a l'Àrea de Geotècnia i Prevenció de Riscos Geològics per 
a dur a terme les tasques següents en el àmbit de la Base de dades de Sondatges de Catalunya 
(BDSOC): 

 

• Elaboració d’eines de QGIS. 

• Creació, gestió i manteniment de les bases de dades. 

• Donar suport en la generació de projectes SIG. 

• Elaboració de documentació i informes sobre les tasques realitzades. 
 

PERFIL:  

Imprescindibles 

• Titulació de Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica, Enginyeria Informàtica, 
Grau en Geologia o en Enginyeria Geològica. 

• 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: 

• Capacitat per integrar-se i treballar en equip de treball multi-disciplinar. 

• Capacitat analítica: explicar tècnicament un problema o una situació determinada en 

l'àmbit de la seva especialitat. 

• Treball en equip i comunicació: tenir capacitat per participar, col·laborar i comunicar-se 

activament en un equip o grup de treball i per coordinar-s'hi. Tenir disposició per integrar-

s'hi i fer que els altres també s'hi integrin potenciant les sinergies entre els components 

de l’equip mitjançant la cooperació i la comunicació fluida.  

 
Competències específiques: 

• Coneixements i experiència en l'ús d’eines SIG avançades (preferentment ArcGIS i 
QGIS). 

• Experiència i coneixements de bases de dades relacionals PostgreSQL/PostGIS 
(PostgreSQL, Postgis i PgAdmin). 

• Coneixement del llenguatge de programació Python. 
 

 

Barcelona, 26 de maig de 2022 
 
  



 

 

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 
 
 

A la convocatòria externa es varen rebre 13 candidatures, de les quals 8 reunien tots els requisits 

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

• Rey Martínez, Guillermo (DNI **0600***) 

• Sastre Calvi, Valentín (DNI **4125***) 

• Almirall Soler, Raquel (DNI **0087***) 

• Poll Barrera, Laura (DNI **1401***) 

• Salabarnada Roset, Ariadna (DNI **7341***) 

• Arroyo de Fàbregas, Míriam (DNI **8981***) 

• Puig Cervantes, Adrià (DNI **1391***) 

• Mulet Garcia, Héctor (DNI **6322***)  (Renuncia a continuar en el procés). 
 
 

Les valoracions de les candidatures finalistes varen ser: 
 
 

 
Candidatura 

Valoració 
competències 
específiques 

Valoració 
competències 

genèriques 

 
TOTAL 

Rey Martínez, Guillermo 16,80 (1) --- --- 

Sastre Calvi, Valentín 59,60 28,23 87,83 

Almirall Soler, Raquel 17,70 (1) --- --- 

Poll Barrera, Laura 15,30 (1) --- --- 

Salabarnada Roset, Ariadna 13,40 (1) --- --- 

Arroyo de Fàbregas, Míriam 12,90 (1) --- --- 

Puig Cervantes, Adrià 32,50 24,60 57,10 
Nota (1): Puntuació mínima a competències específiques és de 32,5. 

 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Candidatura seleccionada: Valentín Sastre Calvi 

 

Barcelona, 22 de juny de 2022 

 


