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g.  (*) Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció 
General de Política lingüística, o l’equivalent. 

 
 
4. Mèrits o altres aspectes que es valoraran 

 

Competències genèriques: 

 Persona activa, responsable i amb capacitat de treball en equip i comunicació. 
 Persona amb un alt grau d’autonomia tècnica. 
 Capacitat d’innovació i recerca. 

 
Competències específiques: 

1. Experiència en la elaboració i defensa de projectes tècnics en 
conferències/workshops i publicació d’articles científics en àmbits internacionals. 

2. Nivell d'anglès superior al nivell B2 establert als requisits mínims (C1, C2). 
3. Coneixement de tècniques de camp pel mostreig d’aigües, execució d’assaigs i 

monitorització hidrogeològica. 
4. Coneixement de mètodes i eines específiques d’exploració, investigació, 

avaluació i disseny i aprofitament de recursos geotèrmics de tot tipus (shallow / 
deep). 

5. Coneixement de tècniques d’anàlisi i eines modelització de dades 
hidrogeoquímiques (PHREEQC, Geochemist's workbench o altres entorns). 

6. Coneixements de tècniques d’anàlisi geo-espacial amb eines SIG (QGIS i/o 
ArcGIS) i ús de bases de dades espacials. 

7. Coneixements de tècniques analítiques de laboratori. 
8. Coneixement de mètodes d’anàlisi estadístic de dades i tècniques 

geoestadístiques per l’anàlisi espacial de dades (coneixement de R, Minitab, 
SPSS, STATA; ArcGIS, SURFER, SGeMS o altres entorns). 

 
 
5. Forma d’ocupació del lloc 
 
Contracte d’obra o servei: màxim 3 anys o finalització de l’obra. 
 
 
6. Participació 

 
 Presentació del currículum: Les persones que hi estiguin interessades (**) i  

compleixin amb els requisits establerts, hauran de presentar un currículum amb 
fotografia tipus carnet I breu descripció de les tasques desenvolupades, juntament 
amb les acreditacions documentals de l’acompliment dels requisits imprescindibles 
del lloc, a l’adreça de correu electrònic següent: gestio.persones@icgc.cat 

 Especificar en l’assumpte del correu: VACANT 9/2018 
 Especificar en el cos del correu electrònic el NIF, el telèfon de contacte i el correu 

electrònic. 



 

 

 

7. Procediment de selecció 

 
(**) Les candidatures que no compleixin algun dels requisits imprescindibles de 
la vacant restaran excloses del procediment de forma automàtica i ja no es 
valoraran la resta de competències. 
 
(*) En el cas de no disposar del nivell de suficiència C1 de Català, la candidatura només 
s’acceptarà amb el compromís del candidat d’assolir el nivell requerit en els terminis que 
s’acordi. Serà però imprescindible un nivell de català o castellà funcional. 
 
Els mèrits i capacitats de les persones candidates per ocupar el lloc convocat es valoren 
fins a 100 punts. 
 
Els mèrits o altres aspectes a valorar, s’avaluaran de la següent manera: 
 

 Les competències genèriques s’avaluaran mitjançant la realització d’una 
entrevista amb els membres de la Comissió de selecció d’aquesta vacant i una 
prova psicotècnica. Es valoraran les competències genèriques determinades en el 
perfil. La valoració màxima serà de 35 punts. 

 
Aquesta avaluació tindrà caràcter eliminatori, sent necessari assolir un mínim de 
18 punts. 

 
 Les competències específiques tindran una valoració màxima de 65 punts 

distribuïts de la següent manera: 
 

Punts Competència específica 

13 
Experiència en la elaboració i defensa de projectes tècnics en conferències/workshops 
i publicació d’articles científics en àmbits internacionals. Avaluable mitjançant prova 
documental i entrevista tècnica.  

10 
Nivell d'anglès superior al nivell B2 establert als requisits mínims (C1, C2). Avaluable 
mitjançant prova documental i/o prova de nivell. 

10 
Coneixement de tècniques de camp pel mostreig d’aigües, execució d’assaigs i 
monitorització hidrogeològica. Avaluable mitjançant prova i entrevista tècnica. 

10 
Coneixement de mètodes i eines específiques d’exploració, investigació, avaluació i 
disseny i aprofitament de recursos geotèrmics de tot tipus (shallow / deep). Avaluable 
mitjançant prova i entrevista tècnica. 

7 Coneixement de tècniques d’anàlisi i modelització de dades hidrogeoquímiques de tot 
tipus (PHREEQC, Geochemist's workbench o altres entorns). Avaluable mitjançant 



 

 

prova i entrevista tècnica. 

7 
Coneixements de tècniques d’anàlisi geo-espacial amb eines SIG (QGIS i/o ArcGIS) i 
ús de bases de dades espacials. Avaluable mitjançant prova i entrevista tècnica. 

4 
Coneixements de tècniques analítiques de laboratori. Avaluable mitjançant prova i 
entrevista tècnica. 

4 

Coneixement d’eines i mètodes d’anàlisi estadístic de dades i tècniques 
geoestadístiques per l’anàlisi espacial de dades (coneixement de R, Minitab, SPSS, 
STATA; ArcGIS, SURFER, SGeMS o altres entorns). Avaluable mitjançant prova i 
entrevista tècnica. 

 

 
 
Atès el volum de persones interessades en participar en processos de selecció, només 
podem garantir una resposta individualitzada a les persones que siguin entrevistades 
personalment. 
 
 
 
 
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. L’informem que les seves dades personals es 
tractaran per l’ICGC, que serà el responsable del tractament, amb la finalitat de participar en 
processos de selecció de l’ICGC. Aquestes dades es tractaran en base al seu consentiment, 
necessari per a poder ostentar la condició de candidat/a. L’esmentat consentiment 
s’entendrà prestat fins que no comuniqui per escrit la revocació del mateix. Les dades es 
conservaran durant el termini màxim d’un any, excepte que hagi estat preseleccionat/da i 
formi part de l’expedient de selecció, el que provocarà que les seves dades es conservin 
indefinidament. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, 
limitació, oposició i revocació del consentiment en el seu cas, dirigint-se al/a la responsable 
del tractament de dades, a la següent adreça protecciodades@icgc.cat. Per a més 
informació pot consultar la nostra política de protecció de dades a www.icgc.cat/politica-
privacitat 


