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Vacant 06/2020 

 

CONVOCATÒRIA INTERNA PER A PROVEIR UNA PLAÇA 

TEMPORAL A LA UNITAT DE DELIMITACIÓ TERRITORIAL 

 

 

TASQUES: 

• Coordinar i organitzar l’equip de treball i les tasques relacionades amb delimitació 
territorial. 

• Representar tècnicament l’ICGC en el marc de delimitació territorial amb altres ens 
de l’administració. 

• Interactuar i gestionar les relacions tècniques amb altres àrees de l’ICGC i amb 
proveïdors externs, per a la generació i millora de la qualitat del servei i de la difusió. 

• Definir les Bases de Dades de Delimitació Territorial. 

• Coordinar l’atenció i les incidències internes i externes. 

• Elaborar informes tècnics i plecs d’especificacions per a contractacions i productes 
propis. 

• Contribuir en la definició i redacció de criteris, mètodes de treball, eines per a 
millorar l’eficiència en els processos d’execució, de servei de distribució i de 
comunicació. 

• Vetllar pel control i la qualitat de la informació. 
 

PERFIL: 

Imprescindibles 

• Grau en Geografia, Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia, Grau en Ciències 
Ambientals o Grau en disciplines afins relacionades i/o titulació equivalent. 

• Experiència en treball de camp, en l’adquisició de dades del territori, aixecaments 
topogràfics i càlcul de les dades (tècniques clàssiques i GNSS). 

• Experiència en la interrelació amb ens de l’administració. 

• Experiència en interpretació cartogràfica i la utilització de diferents sistemes de 
gestió de bases de dades geogràfiques en l’entorn ArcGis. 

• 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 tipus B. 
 

Mèrits o altres aspectes que es valoraran 

Competències genèriques: 

• Persona metòdica amb capacitat d’anàlisi, de treball i de compromís amb la feina. 

• Persona amb capacitat d’adaptació a canvis de planificació, prioritats i tecnologia. 



 

 

• Persona amb facilitat de relació, d’interlocució i de comunicació. 

 
 

Competències específiques: 
 

• Màster o Postgrau relacionat amb SIG o amb Informació Geogràfica. 

• Formació i experiència relacionada en coneixements en Geomàtica, SIG, 

Informació Geogràfica  i  en  sistemes  de  gestió  de  bases  de  dades:  Oracle,  

PostgreSQL/PostGis. 

• Experiència en la planificació, organització i validació de projectes. 

• Experiència en la coordinació de projectes i en treball en equip. 

• Experiència en el desenvolupament de geoaplicacions en els entorns ArcGis i 

QGIS. 

• Experiència en peritatges tècnics i en la redacció d’informes i especificacions 

tècniques. 

• Experiència en bases de dades administratives relacionades amb l’organització del 

territori de Catalunya, en el GIS Corporatiu i en la cartografia oficial. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

• Places: 1. 

• Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, 08038-Barcelona. 

• Categoria: Responsable, Nivell A6. 

• Jornada: Jornada ordinària de 37,5 hores 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: Immediata. 
 

L’accés de les candidatures està subjecte a les necessitats del servei de la unitat 

d’origen. 

 

 

Barcelona, 2 de juny de 2020 
 
 

 

 



 

 

 

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 

 

A la convocatòria interna es varen rebre 2 candidatures que complien tots els requisits 

imprescindibles (Inicials dels 2 cognoms i nom): 

1. MFF 
2. LRA 

 
En data 4 de setembre de 2020 el candidat LRA va enviar un correu electrònic a la Comissió 
de Selecció d’aquesta vacant indicant que renunciava a continuar en aquest procés de 
selecció. 
 
Les valoracions de la candidatura MFF varen ser: 

 
 

Candidatura 
Valoració 

competències 
genèriques 

Valoració 
competències 
específiques 

TOTAL 

MFF 27 61 88 

 

 
 

 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Seleccionat: Francesc Masdeu i Ferrer 

 

Barcelona, 26 d’octubre de 2020 


