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Vacant 24/2022 

 

CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL   

A L’ÀREA DE CS PCOT 

 

 
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: Contracte de durada determinada vinculat al projecte finançat per la UE: 
FIRE_RES (màxim 30 mesos). 

 

TASQUES: 

Les seves funcions principals consistiran en: 
 

• Generació de cartografia temàtica a partir de dades d’observació de la Terra de 
combustible forestal. 

• Generació de cartografia temàtica a partir de dades d’observació de la Terra de sèries 
temporals de severitat i regeneració post incendi. 

• Millora de la cadena de productes forestals basats en la fusió de dades LiDAR i sensors 
òptics.  

• Gestió, elaboració i seguiment de lliuraments tècnics. 

• Revisió tècnica de plecs d’especificacions i prototips en el marc del projecte FIRE_RES. 
 

 

PERFIL:  

Imprescindibles 

• Grau en Ciències Físiques, Grau en Geografia, Grau en Enginyeria, Ciències 
Ambientals o Grau en disciplines afins relacionades i/o titulació equivalent.   

• Bon nivell d’anglès parlat i escrit. Mínim B2. Avaluable mitjançant acreditació oficial o 
prova de nivell. 

  



 

 

• Experiència mínima de 2 anys en la gestió, anàlisi i desenvolupament d’eines i 
productes medi ambientals basats en geoinformació. 

• Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció 
General de Política lingüística, o l’equivalent. 

 

Mèrits o altres aspectes que es valoraran en la fase oposició 

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: 

• Coneixements sòlids en l’àmbit dels sistemes d’informació geogràfica. 

• Coneixements en programació Python i/o R.                                                                              

• Experiència demostrable en l’àmbit de la teledetecció aplicada a masses forestals i 
incendis. 

 

 

Barcelona, 19 de juliol de 2022 
 
 
  



 

 

 
RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 
 
 

A la convocatòria es varen rebre 20 candidatures de les quals només 3 reunien tots els requisits 

imprescindibles: 

• Arroyo de Fàbregas, Míriam   (DNI **8981***) (Renuncia a continuar en el procés).  

• Costa Segarra, Ferran   (DNI **7185***) 

• Esplandiu Cazan, Elena   (DNI **7177***) 
 
 

Les valoracions de les candidatures finalistes van ser: 
 
 

 
Candidatura 

Valoració 
competències 

genèriques  

Valoració 
competències 
específiques 

 
TOTAL 

Costa Segarra, Ferran 19,40 49,00 68,40 

Esplandiu Cazan, Elena 25,00 49,00 74,00 

 
 
 
 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Candidatura seleccionada: Elena Esplandiu Cazan 

 

Barcelona, 12 de desembre de 2022 


