
 

 

Vacant 17/2017 
 

CONVOCATÒRIA PER PROVEIR DUES PLACES TEMPORALS  
PER PROJECTE A LA UNITAT D’ENGINYERIA GEOLÒGICA 

 

TASQUES: 

Les dues persones a incorporar hauran de donar suport en el conjunt de la cadena de 
treball lligada al projecte. En particular en la confecció d’estudis i projectes de 
seguiment geològic i geotècnic de línies ferroviàries i altres infraestructures: 
 

 Accés i reconeixement del terreny al llarg d’infraestructures de transport. 
 Aplicació i vetlla de les mesures de seguretat derivades dels espais de Treball. 
 Inspecció d’elements geotècnics (talussos, túnels, murs), obres de protecció i 

de drenatge. 
 Observació i identificació de riscos geològics naturals i antròpics. 
 Localització, descripció, representació, interpretació i valoració de patologies. 
 Redacció d’informes de seguiment i notes tècniques. 
 Interlocució amb els tècnics designats pel client per a la transferència del 

seguiment. 
 Anàlisi d’alternatives i plantejament de millores i conservació. 
 Redacció de memòries valorades d’actuacions correctives, justificació i 

pressupost. 
 Redacció d’informes de resum de seguiment i de priorització. 
 Seguiment i inspecció d’obres i actuacions correctives. 
 Implantació de punts d’auscultació i realització de mesures de control. 

 
 

PERFIL:  

Imprescindibles 

 Titulació superior en el camp d'enginyeria del terreny: Enginyeria geològica, 
Enginyeria de camins, Enginyeria de mines, Geologia o equivalent. 

 Experiència mínima de 3 anys en projectes d'enginyeria geològica (mitigació de 
riscos geològics, geotècnia, mecànica de roques, etc.). 

 Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la 
Direcció General de Política lingüística, o l’equivalent. 

 Disposar de carnet de conduir B vigent. 
 

Mèrits o altres aspectes que es valoraran 

Competències genèriques: 

 Capacitat per integrar-se i treballar en equip de treball multidisciplinar. 
 Rigorositat, mètode i ordre. 

 

  



 

 

Competències específiques: 

 Coneixement dels aspectes més rellevants de les infraestructures ferroviàries. 
 Coneixements de programari genèric de gabinet d'enginyeria i projecte 

(pressupostos, càlculs diversos, etc.). 
 Coneixements d'eines CAD i/o SIG a nivell d'usuari. 
 Coneixement de programari específic d'enginyeria del terreny (mecànica de 

sòls i roques). 
 Coneixements en eines auxiliars d’auscultació, control i mesura. 
 Coneixements en seguretat i salut en les obres de construcció. 

 
 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

 Places: 2 
 Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona 
 Categoria: Tècnic Superior2, nivell A2 
 Retribució bruta anual: 29.616,16 € bruts/any 
 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 per projecte. 
 Reserva de plaça per personal amb discapacitat: Convocatòria ordinària 

amb reserva d’una de les dues places per a persones amb una discapacitat 
reconeguda amb un grau igual o superior al 33%. En cas de que aquesta plaça 
quedés vacant s’acumularia a la resta de places de la convocatòria. 

 
 
Barcelona, 6 d’octubre de 2017 

 

  



 

 

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 

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

1. BDM 
2. GAI 
3. PRO 
4. CVX 
5. LPA 
6. MLF 
7. IIG 
8. CGF 
9. AME 
10. RGJ 

 

Candidatura 
Valoració 

competències 
genèriques 

Valoració 
competències 
específiques 

TOTAL 

BDM 23,47 42,30 65,77 

GAI 25,09 54,30 79,39 
PRO 22,67 51,70 74,37 

CVX 18,97 45,30 64,27 

LPA 26,62 60,00 86,62 
MLF 20,11 44,30 64,41 

IIG 23,95 46,30 70,25 

CGF 23,48 50,70 74,18 

AME 19,68 43,30 62,98 

RGJ 25,08 40,30 65,38 
 
 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Seleccionats: Asier Losada Pinedo i Ivan Garcia Agraz 

 

Barcelona, 3 de novembre de 2017 


