
Parc de Montjuïc 
08038 Barcelona 
Tel. (34) 93 567 15 00 
Fax (34) 93 567 15 67 
icgc@icgc.cat 
www.icgc.cat 

 

 

 

Vacant 05/2021 

 

CONVOCATÒRIA INTERNA PER A PROVEIR UNA PLAÇA DE RESPONSABLE DE 

SISTEMA D’INFORMACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS (SIRG) 

 

TASQUES: 

• Impulsar el disseny i definició del Sistema d’Informació de Riscos Geològics com a 
conjunt de bases de dades d'emmagatzematge d’informació de riscos geològics, 
en particular les necessitats d'emmagatzematge, gestió i representació de les 
dades disponibles. 

• Coordinar i supervisar la planificació del Geotreball VI “Mapa per a la Prevenció 
dels Riscos Geològics 1:25 000 (MPRG25M)”. Planificar i definir les especificacions 
tècniques i els procediments que controlen les diferents fases de contractació, 
realització i controls de qualitat del Geotreball VI “Mapa per a la Prevenció dels 
Riscos Geològics 1:25 000 (MPRG25M)” com a eina de suport per a la planificació 
territorial i urbanística. 

• Supervisar la documentació dels esdeveniments geològics que es produeixen al 
territori i coordinació i definició dels fluxos implicats en la recepció de la informació 
generada per diferents grups de treball de l’Institut i altres organismes. 

• Realitzar tasques de comunicació i divulgació sobre les diverses temàtiques 
relacionades amb els riscos geològics. 

• La persona que assoleixi aquesta plaça, continuarà realitzant les funcions que ja 
venia realitzant en l’àmbit del Sistema d’Informació de Riscos Geològics. 
 
 

PERFIL:  

Imprescindibles 

• Llicenciatura o Grau en Geologia. 

• Coneixements avançats en programari de gestió de bases de dades. 

• Coneixements avançats en Sistemes d’Informació Geogràfica. 

• Experiència mínima de 7 anys en treballs relacionats en riscos geològics. 

• Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C 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: 

• Habilitats per desenvolupar relacions personals i institucionals i per coordinar 
activitats  transversals en les que hi intervenen persones de diferents àrees de 
l’ICGC i personal extern de diferents institucions. 

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

Competències específiques: 

• Titulació i formació: doctorats, màsters, postgraus o altres formacions relacionades 
amb el perfil d’aquesta convocatòria. 

• Coneixement, experiència i habilitats organitzatives: en tasques d’identificació, 
georeferenciació i avaluació de riscos geològics, bases de dades i sistemes 
d’informació geogràfica orientades als riscos geològics, i activitats de comunicació 
interna i externa sobre els resultats obtinguts. 

• Activitats científiques, tecnològiques i de divulgació: Organització tècnica de 
workshops, jornades i exposicions; publicacions en revistes de caire científic, 
tecnològic o de divulgació, llibres, capítols de llibres, contribucions en congressos 
nacionals i internacionals, jornades o conferències, sempre que estiguin 
relacionades amb el perfil d’aquesta convocatòria. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

• Places: 1. 

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

• Categoria: Responsable, nivell A6. 

• Jornada: Jornada ordinària de 37,5h setmanals. Es respectarà el tipus de 

jornada d’origen. 

• 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. 

 
 

 

Barcelona, 14 d’abril de 2021 



 

 

 
 

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 

 

A la convocatòria interna es varen rebre 2 candidatures i totes 2 reunien tots els requisits 

imprescindibles: 

1. Pinyol Guamis, Jordi (DNI **6311***) 
2. González Díaz, Marta (DNI **9798***) 

 
Les valoracions de les candidatures varen ser: 

 
 

 
Candidatura 

Valoració 
competències 

genèriques  

Valoració 
competències 
específiques 

 
TOTAL 

Pinyol Guamis, Jordi 27,67 51,13 78,80 

González Díaz, Marta 27,67 65,36 93,03 
 

 
 
 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Seleccionada: Marta González Díaz 

 

Barcelona, 7 de maig de 2021 


