
GAH013-18 Tècnic/a de gestió, B-18, a la Sub-direcció General d'Arquitectura, 
Planificació d'Habitatge i Millora Urbana de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana 
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (03.04.18)

La Sub-direcció General d'Arquitectura, Planificació d'Habitatge i Millora Urbana ha de cobrir una plaça de 
tècnic/a de gestió, B-18, amb les característiques següents.

1.  Descripció del lloc de treball

Nom de lloc: Tècnic/a de gestió

Grup: B

Nivell: 18

Unitat orgànica: Subdirecció General d'Arquitectura, Planificació d'Habitatge i Millora Urbana

Centre de treball: Aragó, 244

Localitat: Barcelona

Jornada: normal

Horari: normal

2. Requisits de participació

� Ser funcionari de carrera del cos de gestió d’administració general de la Generalitat de Catalunya.
� També es tindran en compte les sol·licituds de les persones que prestin o hagin prestat serveis a 

l’Administració de la Generalitat i, d’altres persones interessades, sempre que compleixin els requisits 
següents:

o Estar en possessió de la titulació que dona accés al cos de gestió d’administració general.
o Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció General de Política 

Lingüística o equivalent.

3. Funcions del lloc de treball

a) Col·laborar en la creació, depuració, explotació, actualització, càlcul i edició de les dades estadístiques 

relatives a habitatge i població.

b) Donar suport tècnic en els treballs d’elaboració i actualització del Pla territorial sectorial d’habitatge, 

inclosos els de maquetació.

c) Col·laborar en la redacció dels diferents informes tècnics del Servei relacionats amb la planificació de les 

polítiques d’habitatge i el Pla territorial sectorial d’habitatge

d) Elaborar gràfics i mapes de les dades estadístiques relatives a habitatge i població relacionades amb la 

planificació de les polítiques d’habitatge

e) Col·laborar en les diferents tasques de la Sub-direcció General relacionades amb l'arquitectura, l'habitatge 

i la millora urbana.

4. Aspectes que es valoraran

a) Coneixements de política d’habitatge.

b) Coneixements d’estadística.

c) Experiència en la redacció d’informes.

d) Experiència en utilització dels programes Geomedia, MicroStation, Excel, Access, InDesign.

e) Experiència en planificació urbanística i territorial.
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f) Experiència en gestió i explotació de bases de dades.

5. Forma d’ocupació del lloc

Comissió de serveis o interinatge.

6. Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts poden trametre el currículum personal amb 
fotografia i el currículum que genera ATRI a l’adreça de correu electrònic següent: 
seleccio2.governacio@gencat.cat, tot indicant la referència "GAH/013/18 cognoms i nom” com a tema 
del missatge, fins al dia 13 d'abril de 2018.

Així mateix, han de fer constar en el cos del correu electrònic, en aquest ordre, el NIF, els cognoms i el nom, 
la titulació, el tipus de vinculació, el departament d’adscripció, el telèfon de contacte i el correu electrònic.

Les sol·licituds que no compleixin els requisits, que no estiguin incloses dins els supòsits previstos o que no 
es tramitin d’acord amb el procediment establert no es tindran en compte.

7. Procediment de selecció

Verificació dels requisits de participació i estudi del currículum per valorar aspectes relacionats amb el lloc de 
treball que s’ha de cobrir.

En funció dels resultat obtinguts, els candidats poden ser convocats a una entrevista personal i/o a una 
prova per ampliar la informació detallada en el currículum i valorar aspectes relacionats amb les 
competències professionals.

Les persones interessades han de disposar dels originals dels certificats acreditatius de la formació i de 
l’experiència laboral esmentades en el currículum i els han de presentar en cas que els siguin requerits.

Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats obtinguts en les 
diferents etapes.

Atès l’elevat volum de sol·licituds presentades a les ofertes d’aquest Departament, només podem garantir 
una resposta individualitzada a les persones que hagin estat entrevistades. 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les 
vostres dades seran incorporades al fitxer “Currículums d’aspirants” del qual és responsable la Direcció de Serveis. La 
finalitat d’aquest fitxer és gestionar les dades de les persones aspirants a cobrir llocs vacants del  Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció General de Recursos Humans i Règim Interior, Via Laietana, 26, 08003 
Barcelona. governacio.gencat.cat

_________________________________________________________________________________

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la 
responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball 
recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos 
humans de l'òrgan anunciant.
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