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Vacant 19/2019 

 

CONVOCATÒRIA PER PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL 

DE TÈCNIC/A SUPERIOR 2 A LA UNITAT DE GEOLOGIA REGIONAL 

 

TASQUES: 

• Realitzar treballs de camp per obtenir informació geològica. 

• Elaborar i analitzar dades geològiques en el marc de projectes de caracterització 

geològica i geomorfològica regional. 

 
 
PERFIL:  

Imprescindibles 

• Titulació: Grau en Geologia. 

• Carnet de conduir vigent tipus B. 

• Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció 
General de Política lingüística o equivalent. 

• Experiència professional: Mínim quatre anys en el desenvolupament de projectes 
de geologia regional o doctorat en ciències de la Terra. (*) 
   

(*) Les tasques realitzades en els projectes o el doctorat han de versar entorn a la 

caracterització estructural, litostratigràfica, petrològica, geoquímica, cartogràfica o 

geomorfològica d’àmbits o unitats geològiques d’abast regional. 

 

Mèrits o altres aspectes que es valoraran 

Competències genèriques: 

• Autonomia tècnica. 

• Capacitat d’integració i encaix en el grup de treball. 
 

  



 

 

 

Competències específiques: 

• Coneixement de la geologia regional de Catalunya i les seves zones veïnes. 

• Experiència en la caracterització petrològica, geoquímica i mineralògica de roques 
i sediments. 

• Experiència en la realització de mapes geològics i geomorfològics. 

• Experiència en la realització de treballs geològics de camp. 

• Coneixements de tècniques de cartografia digital CAD, SIG i de modelització 
geològica. 

• Coneixement d’anglès. 

• Doctorat en ciències de la Terra. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

• Places: 1 

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

• Categoria: Tècnic/a Superior 2 (nivell A2). 

• Retribució bruta anual: 31.083,48 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.  

• Incorporació prevista: A la data que la treballadora causi baixa. 

• Vinculació: Assignació temporal per substitució IT i baixa maternal. 
 

Reserva de plaça per personal amb discapacitat: Convocatòria ordinària amb reserva 

de plaça per a persones amb una discapacitat reconeguda amb un grau igual o superior al 

33%. En cas que aquesta plaça no quedés coberta amb persones amb discapacitat, es 

cobriria amb una de les candidatures rebudes sense cap grau de discapacitat, un cop 

superades totes les fases del procés de selecció. 

 

 

Barcelona, 11 de novembre de 2019 
 

 

  



 

 

 

 

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 

 

A la convocatòria interna no es va presentar cap candidatura. 

A la convocatòria externa es varen rebre 14 candidatures de les quals només 3 reunien tots 

els requisits imprescindibles (Inicials dels 2 cognoms i nom): 

1. BAV 
2. RPM 
3. SME 

 
 

Candidatura 

Valoració 
competències 

genèriques  
(1)  

Valoració 
competències 
específiques 

(2) 

TOTAL 

BAV 23,60 43,50 67,10 

RPM 17,94 30,00 --- 

SME 26,30 43,25 69,55 

 
Nota: (1) Aquest apartat té caràcter eliminatori, sent necessari assolir un mínim de 18 punts (màxim 35 punts). 
           (2) Aquest apartat té caràcter eliminatori, sent necessari assolir un mínim de 40 punts (màxim 65 punts). 

 

 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Seleccionada: Emma Soldevila Moles 

 

Barcelona, 20 de desembre de 2019 

 


