
 

 

Vacant 19/2017 

 

CONVOCATÒRIA PER PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL  

DE TS2 PER A LA UNITAT DE TÈCNIQUES GEOFÍSIQUES 

 

TASQUES: 

El/la tècnic/a escollit/da s’integrarà a la Unitat de Tècniques Geofísiques per a dur a 

terme les tasques següents: 

 

 Suport a les tasques d’actualització i manteniment de la Base de Dades 

Geofísiques de Catalunya. 

 Suport a les campanyes de prospecció elèctrica, magnetotel·lúrica, sísmica i 

testificació geofísica de sondejos. 

 Processat i interpretació de dades geofísiques obtingudes amb mètodes 

elèctrics,  magnetotel·lúrics i diagrafies. 

 Control de qualitat de campanyes geofísiques. 

 Elaboració i redacció d’informes tècnics. 

 

PERFIL:  

Imprescindibles 

 Llicenciatura o Grau en Física o Geologia, amb experiència en geofísica 

aplicada. 

 Experiència demostrable mínima de 5 anys en l’aplicació, processat i 

interpretació de mètodes geofísics tals com elèctrics, magnetotel·lúrics, sísmics 

i geofísica en pous i sondejos.  

 Experiència demostrable en organització i participació en campanyes 

geofísiques. 

 Coneixement dels programaris específics d’exploració geofísica (sísmica, 

elèctrica, MT i diagrafies) 

 Experiència en integració de resultats geofísics i models geològics. 

 Carnet de conduir vigent classe B. 

 Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció 

General de Política lingüística, o l’equivalent. 

 Estar inscrit/a a l’atur. 

 

Mèrits o altres aspectes que es valoraran 

Competències genèriques: 

 Capacitat per treballar en equip. 

 Persona activa i amb capacitat de comunicació. 

 

Competències específiques: 

 Doctorat en Geofísica o Geologia. 

 Experiència en projectes de recerca recents relacionats amb la geofísica 

aplicada. 



 

 

 Coneixement de bases de dades geofísiques. 

 Coneixements de sistemes d’informació geogràfica (QGis) i programació en 

Matlab. 

 Coneixements elevats d’anglès a nivell de conversa i de redacció de 

documentació técnica. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

 Places: 1. 

 Categoria: Tècnic Superior 2, nivell A2. 

 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. 

 Incorporació prevista: Immediata. 

 Adscripció: Contracte temporal de relleu. 

 

 

 

Barcelona, 15 de desembre de 2017  



 

 

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 

Relació de candidatures rebudes (Inicials dels 2 cognoms i nom): 

1. MNJ 
2. SBA 
3. CHE 
4. BTF (*) 
5. MGE 
6. FRC 
7. MCG 
8. GCI 
9. GVM 
10. LLE 

 
Nota: (*) Única candidatura que complia amb tots els requisits obligatoris. 

 

Candidatura 
Valoració 

competències 
genèriques 

Valoració 
competències 
específiques 

TOTAL 

BTF 34,00 55,00 89,00 
 

 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Seleccionat: Fabian Bellmunt Traver 

 

Barcelona, 12 de gener de 2018 


