
 

 

Vacant 03/2019 
 
 

CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL DE TÈCNIC/A 
SUPERIOR 2 A LA UNITAT DE SISMOLOGIA 

 

TASQUES: 

Les seves funcions principals consistiran en: 

 Disseny i desenvolupament, amb llenguatge Python, de programaris de 
processament i gestió de dades sísmiques. 

 Implantació i validació dels programaris desenvolupats. 
 Suport a l’elaboració d’informes i plecs tècnics. 

 
 

PERFIL:  

Imprescindibles 

 Llicenciatura o grau en informàtica, enginyeria, física o matemàtiques. 
 Experiència demostrable mínima d’un any en programació en llenguatge Python. 
 Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la 

Direcció General de Política lingüística, o l’equivalent. Es realitzarà una prova de 
català si no es disposa de certificació de nivell C. 

 

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: 

 Coneixements de programació en llenguatge Python. Es farà una prova. 
 Experiència demostrable en el desenvolupament d’aplicacions amb Python. Es 

requeriran referències que permetin comprovar aquesta experiència. 
 Coneixements d’anglès a nivell B1 de conversa i de redacció de documentació 

tècnica. 
 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

 Places: 1 
 Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona 
 Categoria: Tècnic/a 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 
 
 
Barcelona, 16 de gener de 2019 
 
 
 
 
RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 
 
A la convocatòria interna no es va presentar cap candidatura. 

A la convocatòria externa es varen rebre 57 candidatures de les quals només 6 reunien tots 
els requisits imprescindibles (Inicials dels 2 cognoms i nom): 

1. FTV 
2. GSD 
3. NNS (Renuncia) 
4. PLR 
5. PCP 
6. SSN 

 
 

Candidatura 

Valoració 
competències 
específiques 

(1) 

Valoració 
competències 

genèriques 
TOTAL 

FTV 44,20 18,02 62,22 

GSD 32,60 --- --- 

PLR 46,60 18,04 64,64 

PCP 20,00 --- --- 

SSN 56,80 23,08 79,88 

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

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Seleccionat: Núria Salvador Sancho 

 

Barcelona, 15 de març de 2019 


