
 

 

Vacant 06/2018 
 

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA TEMPORAL DE  
TÈCNIC/A ESPECIALISTA 2  

A LA UNITAT DE SISMOLOGIA 
 

TASQUES: 

 Anàlisi i processat de dades sísmiques per identificar i determinar les 
característiques focals d’esdeveniments sísmics enregistrats a la Xarxa sísmica 
de Catalunya. 

 Participació en l’elaboració de catàlegs de sismicitat. 
 Publicació, al lloc web de l’ICGC, d’informacions i dades relacionades amb 

l’activitat sísmica a Catalunya, a regions veïnes i registres de sismes importants 
d’arreu del món. 

 Revisió dels senyals enregistrats a les estacions sísmiques per garantir el 
correcte funcionament d’aquestes. 

 Suport a la Unitat de Sismologia, en cas de crisi sísmica, per assegurar una 
adequada i correcta difusió de les dades i informacions. 
 
 

PERFIL:  

Imprescindibles 

 Formació requerida (una d’ambdues opcions): 

▪ Cicle formatiu de Grau Superior que en el seu pla d’estudis hagi cursat les 
assignatures de Física i/o Ciències de la Terra, 

▪ Grau Universitari en l’àmbit de les Ciències de la Terra o equivalent amb 
coneixements de Geofísica.  

 Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció 
General de Política lingüística, o l’equivalent. 

 

Mèrits o altres aspectes que es valoraran 

Competències genèriques: 

 Persona activa, responsable, amb iniciativa i amb capacitat de treball en equip 
i comunicació. 

 

Competències específiques: 

 Coneixement de sistemes de recepció, processament i gestió de dades 
sísmiques. 

 Experiència en el tractament de dades sismològiques.  
 Coneixements d’anglès a nivell de conversa i de redacció tècnica (Nivell B1). 

 
 



 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

 Places: 1 
 Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona 
 Categoria: Tècnic/a especialista 2, Nivell B2 
 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 
 Vinculació: Contracte d’interinitat per substitució d’IT. Durada estimada entre 

2 i 6 mesos. 

 
 
Barcelona, 14 de maig de 2018 

 

 
 
 
RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 

A la vacant interna es varen presentar dues candidatures que reunien tots els requisits 
imprescindibles (Inicials dels 2 cognoms i nom): 

1. GRL 
2. GBS 

 

Candidatura 
Valoració 

competències 
genèriques 

Valoració 
competències 
específiques 

TOTAL 

GRL 27,00 37,00 64,00 

GBS 24,00 24,00 48,00 
 
 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Seleccionada: Laia Gelonch Roca 

 

Barcelona, 6 de juny de 2018 


