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Vacant 14/2019 
 

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

 

TASQUES: 

 Realitzar treballs de camp per obtenir informació per projectes de 
geoquímica ambiental (sòls i aigües) o altres projectes transversals de l’Àrea 
de Recursos Geològics. 

 Elaborar i analitzar dades edafològiques i hidrogeològiques en el marc dels 
projectes de geoquímica ambiental. 

 Supervisar, assessorar i controlar les tasques d’adquisició d’informació a 
camp realitzades pels equips externs. 

 Organitzar l’emmagatzematge de la informació geoquímica. 
 Efectuar el tractament estadístic i SIG de les dades. 
 Elaborar informes i preparar plecs tècnics. 
 Modelitzar dades. 

 
 
PERFIL:  

Imprescindibles 

 Titulació superior en Geologia, Enginyeria Geològica, Grau en Enginyeria 
Geològica i Ambiental o similar. 

 Experiència mínima de 2 anys en exercici de gabinet tècnic i treballs de camp 
i en redacció d’estudis relacionats amb geoquímica ambiental (sòls i/o 
aigües). 

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

 Carnet de conduir vigent classe B. 
 

Mèrits o altres aspectes que es valoraran 

Competències genèriques: 

 Capacitat per integrar-se i treballar en equip de treball multidisciplinar. 
 Alt grau d’autonomia en les seves tasques i capacitat de resoldre problemes 

de forma autònoma. 

 Rigor, mètode i ordre. 



 

 

Competències específiques: 

 Curs de postgrau en hidrologia subterrània o investigació i recuperació 
d'aigües subterrànies i sòls contaminats (min. 350h); o màster relacionat en 
matèria d’aigües subterrànies / recursos minerals / enginyeria ambiental 
orientat a contaminació de sòls i aigües. 

 Experiència superior a 2 anys en projectes o treballs de camp d’exploració 
geològica, i investigació d'aigües subterrànies i sòls contaminats. 

 Experiència en tècniques d’anàlisi estadístic de dades (ús de RStudio o 
eines similars) i tractament geoespacial amb eines SIG (QGIS i/o ArcGIS). 

 Experiència en modelització de dades hidrogeològiques. 

 Coneixement d’anglès a nivell de comprensió de textos tècnics. 
 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

 Places: 1. 
 Centre de treball: Parc de Montjuic, s/n, Barcelona. 
 Categoria: Tècnic Superior 2, nivell A2. 
 Retribució bruta anual: 30.812,53 euros (jornada completa). 
 Jornada: Jornada ordinària de 37,5h/ setmanals en el cas de jornada completa. 
 Horari: Inicialment s’ofereixen 3/3 de la jornada ordinària (acumulació de 3 

reduccions de jornada). En el període inicial, 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 organitzatives.. 

 Incorporació prevista: Immediata. 
 Vinculació: Contracte temporal d’interinitat, inicialment per substitució de 3 

persones amb reducció de jornada. A mesura que alguna de les persones 
substituïdes passi a jornada completa es reduirà proporcionalment la jornada de 
la persona que realitzi la substitució. També podrà ampliar-se en cas que un/a 
treballador/a de l’ICGC sol·liciti una reducció de jornada. 

 
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, 9 de juliol de 2019 
 
 



 

 

 
RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 
 
A la convocatòria interna no es va presentar cap candidatura. 

A la convocatòria externa es varen rebre 26 candidatures de les quals només 6 reunien tots 
els requisits imprescindibles (Inicials dels 2 cognoms i nom): 

1. BFC 
2. CBA 
3. CCB (Renuncia) 
4. CVC 
5. FRL 
6. GGA 

 
 

Candidatura 
Valoració 

competències 
genèriques (1) 

Valoració 
competències 
específiques 

TOTAL 

BFC 21,23 41,00 62,23 

CBA 21,06 48,00 69,06 

CVC 17,50 47,00 64,50 

FRL 14,23 --- --- 

GGA 10,25 --- --- 

 
Nota: (1) Aquest apartat té caràcter eliminatori, sent necessari assolir un mínim de 17,50 punts (màxim 35 punts). 
 
 
 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Seleccionada: Ariadna Conesa Buscallà 

 

Barcelona, 30 de setembre de 2019 

 


