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Vacant 33/2022 

 

CONVOCATÒRIA INTERNA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL  

A LA UNITAT DE VOLS 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

• Places: 1. 

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

• Categoria: Tècnic/a Especialista 1 Nivell B4.  

• 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 substitució de persona treballadora. 
 

TASQUES: 

Les seves principals funcions consistiran en: 

• Operació sensors embarcats en els avions. 

• Instal·lació sensors. 

• Control de vols i dades generades. 

• Planificació de projectes de vol. 

• Altres tasques associades a l’operador SPO. 
 

 
PERFIL:  

Imprescindibles 

• Formació professional de segon grau en alguna de les àrees següents: aeronàutica, 
mecànica, electrònica, informàtica o projectes d’edificació o similar. S’haurà de 
presentar la certificació corresponent. 

• Predisposició per treballar en activitat de vol.  

• Disponibilitat per treballar en dies festius i caps de setmana. 

• Disponibilitat per viatjar. 

• Coneixements Ofimàtics i tecnològics. 



 

 

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

• Carnet de conduir vigent classe B. 
 
 
Mèrits o altres aspectes que es valoraran 

Competències genèriques: 

• Capacitat i Iniciativa en la presa de decisions. 

• Adaptabilitat al canvi.  

• Iniciativa i capacitat per treballar en equip. 
 
Competències específiques: 

 

• Familiaritat amb l’operativa vols. 

• Familiaritat amb les dades generades pels sensors. 

• Bon nivell d’anglès, tant escrit com parlat. 

• Coneixements en cartografia. 

• Coneixement meteorologia aeronàutica. 

• Coneixements de GIS. 
 

 
Barcelona, 28 de novembre de 2022 
  



 

 

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 
 
 

A la convocatòria interna es varen rebre 2 candidatures que reunien tots els requisits 

imprescindibles: 

• Jiménez Ruiz, Natividad (DNI **9612***) 

• Royo Pich, Laura (DNI **2701***) 
 
 

Les valoracions de les candidatures van ser: 
 
 

 
Candidatura 

Valoració 
competències 

genèriques  

Valoració 
competències 
específiques 

 
TOTAL 

Jiménez Ruiz, Natividad 26,67 57,00 83,67 

Royo Pich, Laura 24,33 36,00 60,33 
 

 
 
 

 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Candidatura seleccionada: Natividad Jiménez Ruiz 

 

Barcelona, 19 de desembre de 2022 

 

 


