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Vacant 17/2021 

 

CONVOCATÒRIA INTERNA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL A 

L’ÀREA DE CARTOGRAFIA 

 

TASQUES: 

• Realitzar càlculs topogràfics, anàlisi i interpretació de cartografia, de documents 
antics i vigents de delimitació territorial. 

• Interactuar amb els ajuntaments en temes de delimitació municipal i representar als 
ajuntaments en nom de l’ICGC. 

• Redacció d’especificacions tècniques i de protocols d’execució, d’actuació i 
de validació interns per a l’optimització del procés productiu de delimitació 
en el món local. 

• Anàlisi, recollida i categorització d’informació geogràfica diversa i en 
multiplataforma per completar bases territorials i temàtiques. 

• Anàlisi de la informació de bases de dades internes i externes per adequar-les i 
incorporar-les a la cartografia de l’ICGC, per la seva millor explotació i interpretació. 

• Creació de llibreries, simbologia i estils per la millora de la generació, visualització 
i interpretació cartogràfica en els diferents entorns. 

• Redacció d’especificacions tècniques per a la creació i explotació de bases de 
dades geogràfiques múltiples i la seva expressió cartogràfica. 
 
 

PERFIL:  

Imprescindibles 

• Titulació: Enginyeria Tècnica en Topografia o disciplines afins al territori d’igual o 
superior nivell acadèmic. 

• Experiència en aixecaments topogràfics amb receptors GNSS. 

• Experiència en el disseny i en la generació de cartografia en els diferents entorns. 

• Coneixements en sistemes d’informació geogràfica (SIG), integració de dades, 
anàlisi i generació de cartografia. 

• Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència 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: 
  

• Alt grau en autonomia tècnica, iniciativa i responsabilitat, en la qualitat de les feines 
efectuades i en el compliment de terminis d’execució de projectes. 

• Facilitat per desenvolupar relacions personals i integrar-se en equips de treball. 

• Empatia i flexibilitat per coordinar i dirigir reunions i resoldre amb èxit situacions no 
previstes. 

• Persona organitzada i metòdica per portar i executar un full de ruta personal i 
compartit, i amb facilitat per adaptar-se a noves directrius i tasques. 

 
Competències específiques:  
 

• Haver cursat un Màster o Postgrau en SIG. 

• Coneixements del territori de Catalunya i la seva organització territorial. 

• Experiència en la gestió de tràmits administratius i en la relació amb l’administració, 
i el món local, en el procés de delimitació municipal a Catalunya. 

• Experiència en càlculs topogràfics. 

• Coneixement en l’anàlisi i interpretació de cartografia i bases de dades territorials i 
en l’elaboració de cartografia territorial i temàtica. 

• Experiència en la redacció de textos d’especificacions tècniques i protocols 
d’actuació en el territori.  

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

• Places: 1. 

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

• Categoria: Tècnic/a especialista 1, Nivell B4. 

• 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: Temporal de relleu. 
 

 

 

Barcelona, 20 de setembre de 2021 
 
 

 
  



 

 

 
RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 
 
 

A la convocatòria interna es va rebre 1 candidatura que reuneix tots els requisits 

imprescindibles: 

• Estruch i Blanco, Pau (DNI **2795***) 
 
 

Les valoracions de la candidatura va ser: 
 
 

 
Candidatura 

Valoració 
competències 

genèriques  

Valoració 
competències 
específiques 

 
TOTAL 

Estruch i Blanco, Pau 23,00 40,00 63,00 
 

 
 
 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Candidatura seleccionada: Pau Estruch i Blanco 

 

Barcelona, 2 de novembre de 2021 


