
 

 

Vacant 12/2019 
 

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA TEMPORAL DE TÈCNIC/A  
SUPERIOR 2 A L’ÀREA D’INNVOVACIÓ I ESTRATÈGIA DIGITAL  

 
TASQUES: 

 

En dependència del/la Cap d’Àrea d’Innovació i Estratègia Digital i sota la seva supervisió, 
s’integrarà en un equip multidisciplinari on es responsabilitzarà de: 

 D’innovar en l’àmbit de la geoinformació per a fomentar l’ús de la producció 
cartogràfica de l’ICGC. 

 Conceptualització, disseny i implementació de l’ecosistema d’apps mòbils de 
l’ICGC, tant de projectes interns com externs. 

 Desenvolupar eines/aplicacions per a facilitar l’ús dels productes de l’ICGC. 
 Investigar i testejar noves tecnologies per aplicar en el desenvolupament 

d’eines/aplicacions internes/externes de l’ICGC. 
 Donar suport als usuaris, tan intern com externs. 
 Donar formació als usuaris externs de les noves eines i tecnologies que 

desenvolupem. 
 Dinamitzar les xarxes socials per a la difusió d’eines i de les noves possibilitats que 

ofereixen els desenvolupaments digitals. 
 
 

PERFIL:  

Imprescindibles 

 Enginyeria Informàtica o Telecomunicacions. 
 Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció 

General de Política lingüística, o l’equivalent. 
 Bon nivell d’anglès a nivell de conversa i tècnic. 

 

Mèrits o altres aspectes que es valoraran 

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: 

 Experiència demostrable en desenvolupaments en Javascript i CSS/SASS. 
 Experiència demostrable amb React. 
 Experiència en desenvolupament i evolució  de producte assumint les 

responsabilitats tècniques a tots els nivells: arquitectura, stack, disseny, UI i UX. 

 Experiència demostrable en desenvolupament: 
 Back-end en NodeJS. 
 Amb JS Mapping Libs: Mapbox GL JS o Leaflet. 
 D’aplicacions mòbils en React Native i desplegament en producció a Apple 

Store i Google Play. 
 Experiència demostrable en la generació de testos (preferiblement Jest i Enzyme). 
 Habituat a treballar amb CI/CD (GIT, Travis o equivalent). 

 Experiència en desenvolupament amb Ionic/Ionic2. 
 

 
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: 30.812,53 euros. 
 Jornada: Jornada ordinària de 37,5h setmanals de dilluns a divendres. 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.  

 Vinculació: Contracte d’interinitat per excedència. Mínim fins el 24 de juny de 2020. 
 Incorporació prevista: Immediata. 

 
 
Barcelona, 27 de juny de 2019 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 
 

Relació de candidatures que inicialment reunien tots els requisits imprescindibles (Inicials 
dels 2 cognoms i nom): 

1. DQM 
2. OCI 

 
 

Candidatura 
Valoració 

competències 
específiques 

TOTAL 

DQM 6,00 NO APTA 

OCI 4,00 NO APTE 
 

NOTA:  Atès el resultats obtinguts per les dues candidatures en aquest apartat, en la que la puntuació 
màxima és de 65 punts, la Comissió de Selecció decideix declarar deserta aquesta convocatòria. 
 

 
 

Estat del procés de selecció: Tancat 

Vacant declarada deserta 

 

Barcelona, 13 de novembre de 2019 
 


