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Vacant 16/2019 
 

CONVOCATÒRIA INTERNA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL  
PER ACUMULACIÓ DE TASQUES A L’ÀREA DE GEOSISTEMES 

 

TASQUES: 

El tècnic/a escollit s’integrarà a l'Àrea de GeoSistemes, en concret a l’equip d’Operacions 
per a dur a terme les tasques següents: 
 

 Operacions, gestió i manteniment de l’arxiu digital (Cintotecari) 
 Actualització, distribució i publicació de productes digitals  
 Monitorització web dels serveis essencials de l’Institut  
 Protecció de dades: Operacions i gestions relacionades  

 
 
PERFIL:  

Imprescindibles 

 Formació professional de segon grau en alguna de les àrees relacionada amb la 
informàtica, o formació equivalent. S’haurà de presentar la certificació 
corresponent. 

 Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la 
Direcció General de Política lingüística, o l’equivalent. En cas de no disposar del 
certificat es realitzarà prova de nivell. 

 

Mèrits o altres aspectes que es valoraran 

Competències genèriques: 

 Capacitats i habilitats de treball en equip. 
 Mètode. Resolutiva. Rigorosa. Claredat. Agilitat. 

 
Competències específiques: 

 Administració sistemes operatius Windows.  
 Coneixement nivell usuaris de sistemes operatius Linux.  
 Nivell B1 d’anglès. 

 

  



 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

 Places: 1 
 Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona 
 Categoria: Tècnic/a 1, Nivell C4.  
 Jornada: Jornada especial de monitorització: 37,5h setmanals de dilluns a 

divendres. 
 Aquest personal està subjecte al sistema de guàrdies de monitorització. 
 Incorporació prevista: Immediata 
 Vinculació: Contracte d’acumulació de tasques per 2 mesos. 

 
 
Barcelona, 6 de setembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 
 
A la convocatòria interna només s’ha presentat una candidatura i que complia amb tots els 
requisits imprescindibles (Inicials dels 2 cognoms i nom): 

 FJN 
 

Candidatura 
Valoració 

competències 
genèriques 

Valoració 
competències 
específiques 

TOTAL 

FJN 28,00 42,00 70,00 

 
 
 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Seleccionada: Núria Ferré José 

 

Barcelona, 16 de setembre de 2019 


