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Vacant 26/2022 

 

CONVOCATÒRIA INTERNA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL  

A LA UNITAT DE SÒLS 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

• Places: 1. 

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

• Categoria: Tècnic/a superior 2, Nivell A2. En cas de no tenir experiència en la matèria, 

s’accedirà al lloc amb la categoria Tècnic/a Superior 3 nivell A1.  

• 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: Contracte de treball de durada determinada per circumstàncies de la 
producció per un període màxim de 6 mesos. 

 

TASQUES: 

El/la tècnic/a escollit/da s’integrarà a la Unitat de Sòls per a dur a terme les tasques associades 
a la gestió i explotació de la base de dades espacial de sòls de Catalunya i que es desglossen 
en els següents apartats: 
 

• Revisar i validar els models de dades dels lliuraments associats als treballs externs 
encarregats i gestionar la seva càrrega a la base de dades de sòls. 

• Organitzar l'emmagatzematge i la distribució digital de la informació de sòls de l'ICGC 
mitjançant la base de dades relacional i espacial de sòls de Catalunya. 

• La realització d’extraccions d’informació de la base de dades per donar resposta a 
consultes externes, per prestar servei a la producció cartogràfica o per la preparació 
d’informació per la publicació de serveis (descàrrega de dades, servei WMS, catàleg de 
sòls, etc.) a través de l’espai web de l’ICGC. 

• Donar suport a altres tasques de la Unitat. 
 

  



 

 

PERFIL:  

Imprescindibles 

• Titulació de Grau en Ciències de la Terra: Enginyeria Agrària i Alimentaria, Enginyeria 
Forestal, Biologia ambiental, Geologia, Ciències Ambientals o equivalents (caldrà 
acreditar el Títol). 

• Coneixements en l'ús i sistemes gestors de bases de dades relacionals. 

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

• Nivell d’anglès B2 (es realitzarà prova de nivell en cas de no aportar certificat oficial). 

• 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: 

• característiques específiques de l'Administració pública, sentir-se compromès/a amb els 
seus principis i valors, i actuar d'acord amb els principis ètics que n'inspiren l'actuació. 

• Capacitat analítica: Explicar tècnicament un problema o una situació determinada en 
l'àmbit de la seva especialitat, identificant-ne les causes i predient-ne les 
conseqüències. 

• Iniciativa: actuar de manera autònoma i proactiva per resoldre eficaçment les situacions 
que sorgeixen en el dia a dia de l'activitat professional. Comprendre i assumir decisions 
per compte propi en la realització de les seves funcions i responsabilitats, tenint en 
compte el seu àmbit professional. 

• Presa de decisions: tenir capacitat per escollir, entre diferents alternatives, les que són 
més viables per a la consecució dels objectius, basant-se en una anàlisi dels possibles 
efectes i riscos, així com de les possibilitats d'implementació, tant si ha de prendre 
directament les decisions com si les ha de proposar. 

• Treball en equip: tenir capacitat per participar i col·laborar 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, i potenciar la participació i la cohesió de l'equip o grup de treball, per tal 
d'assolir els objectius comuns. 

 
Competències específiques: 

 

• Màster i/o Postgraus amb continguts edafològics (Màster Interuniversitari en Gestió de 
Sòls i Aigües de la UDL, UAB o equivalent) 

• Experiència en gestió de Bases de dades relacionals. 

• Experiència en gestió de SIG. 

• Experiència en la cartografia de sòls. 

• Coneixements l’àmbit de la classificació taxonòmica de sòls en el sistema de la FAO 
(Base de Referència Mundial) i en el sistema americà (Soil Taxonomy). 

• Coneixements de QGIS i ArcGIS. 
 

Barcelona, 26 de juliol de 2022 



 

 

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 
 
 

A la convocatòria interna es va rebre 1 candidatura que reunia tots els requisits imprescindibles: 

• Vidal i Durà, Andrea (DNI **6910***) 
 
 

Les valoracions de la candidatura va ser: 
 
 

 
Candidatura 

Valoració 
competències 

genèriques  

Valoració 
competències 
específiques 

 
TOTAL 

Vidal i Durà, Andrea 25,33 52,36 77,69 
 

 
 
 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Candidatura seleccionada: Andrea Vidal i Durà 

 

Barcelona, 15 de setembre de 2022 

 


