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Vacant 22/2022 

 

CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL   

A L’ÀREA DE CARTOGRAFIA 

 

 
CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

• Places: 1. 

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

• Categoria: Tècnic/a Especialista 1, Nivell B4.  

• Retribució bruta anual: 30.796,46 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 substitució de persona treballadora (màxim fins el 31-05-23). 
 

TASQUES: 

• Anàlisi i recollida d’informació geogràfica interna o externa per incorporar-la a les bases 
temàtiques.  

• Realització i edició d’informació geogràfica i de cartografia temàtica. 

• Treball en la generació i validació d’estructures d’informació temàtica, mitjançant 
processos d’automatització, a partir de definicions conceptuals. 
 

 

PERFIL:  

Imprescindibles 

• Títol universitari de grau de tres anys o equivalent en disciplines relacionades amb 
ciències de la terra (geografia, geologia, ciències ambientals, ...). 

• Coneixements avançats en Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG). 

• 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 en la fase oposició 

Competències genèriques: 

• Compromís amb la tasca i autonomia tècnica.  

• Persona organitzada i metòdica. 

• Capacitat per desenvolupar relacions personals i integrar-se en equips de treball 

formats.  

 
Competències específiques: 

• Experiència en l’ús del programari ArcGIS Desktop i QGis, a nivell d’usuari i  en l’ús de 

bases de dades geogràfiques.  

• Coneixements del territori de Catalunya. 

• Coneixement en interpretació cartogràfica. 

 

 

Barcelona, 19 de juliol de 2022 
 
 
  



 

 

 
RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 
 
 

A la convocatòria es varen rebre 64 candidatures de les quals 17 reunien tots els requisits 

imprescindibles: 

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

• Maeso Lario, Oscar  (09-11-22 renuncia a continuar en el procés) 

• Martí Pérez, Víctor  (DNI **9442***) 

• Vidal Soler, Joel  (DNI **0480***) 

• Ginés Osuna, Xavier  (DNI **3383***) 

• Mulet Garcia, Héctor  (DNI **6322***) 

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

• Bosch Casadevall, Rosa  (DNI **2805***) 

• Gil Mañé, Genís  (DNI **0858***) 

• Turbany Vallverdú, Mateu  (DNI **7716***) 

• Delgado Arias, Esteban  (DNI **2400***) 

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

• Gutiérrez Manchon, Arnau  (DNI **9850***) 

• Bertran Ródenas, Manuel  (07-11-22 renuncia a continuar en el procés) 

• Sanz Mata, Sergi  (09-11-22 renuncia a continuar en el procés) 

• Castro Padilla, Ivan  (DNI **7336***) 

• Diestre Rivera, Nicolás  (08-11-22 renuncia a continuar en el procés) 
 

 
Atès el nombre de candidatures finalistes, la Comissió de Selecció va aprovar que es realitzaria 

en una primera fase les proves escrites. Només les persones que aproven les proves escrites 

passen a la darrera fase consistent en una entrevista.  

 
Per a superar la prova escrita era necessari treure més de 5 punts sobre 10, sent el resultat: 
 

 

Arroyo de Fabregas, Míriam 4,00

Martí Pérez, Víctor 2,75

Vidal Soler, Joel 5,50

Ginés Osuna, Xavier 3,75

Mulet Garcia, Héctor 5,25

Almirall Soler, Raquel 2,00

Bosch Casadevall, Rosa 5,25

Gil Mañé, Genís 4,75

Turbany Vallverdú, Mateu 5,75

Delgado Arias, Esteban 6,50

Poll Barrera, Laura 3,50

Gutiérrez Manchon, Arnau 2,50

Castro Padilla, Ivan 1,50



 

 

 
 
 
Les valoracions de les candidatures finalistes varen ser: 

 
 

 
Candidatura 

Valoració 
competències 

genèriques  

Valoració 
competències 
específiques 

 
TOTAL 

Vidal Soler, Joel 23,53 46,00 69,53 

Mulet Garcia, Héctor 21,43 44,00 65,43 

Bosch Casadevall, Rosa 25,80 46,00 71,80 

Turbany Vallverdú, Mateu 23,53 44,50 68,03 

Delgado Arias, Esteban 22,33 46,00 68,33 

 
 
 
 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Candidatura seleccionada: Rosa Bosch i Casadevall 

 

Barcelona, 1 de desembre de 2022 


