
 

CONVOCATÒRIA PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER LA POSICIÓ DE 

GEÒGRAF/A (EXPEDIENT BT2020-03) 

 

Barcelona, a 19 de març de 2020 

 

 

Barcelona Regional necessita incorporar personal tècnic al Departament de Mobilitat i 
Infraestructures del Transport amb la titulació de geografia i especialista en mobilitat i 
infraestructures de transport. 
 
Es busca una persona amb talent, motivada, amb iniciativa pròpia, capacitat 
d’autoaprenentatge i amb ganes de treballar en un equip i en una empresa multidisciplinar. 
 

 

Funcions generals 

 

Suport a l’Àrea de Mobilitat i infraestructures del transport en diferents tasques i estudis: 

 Maneig de bases de dades relacionades amb el transport públic, creuament 
d’informació provinent de diferents fonts i la seva representació gràfica, així com 
l’elaboració de documents de síntesi a partir d’aquestes dades. 

 Elaboració d’esquemes i diagrames de mobilitat per diferents documents i 
presentacions. 

 Elaboració d’estudis de mobilitat generada. 
 Participació en diversos documents estratègics per a l’Ajuntament de Barcelona i Àrea 

Metropolitana de Barcelona. 
 Elaboració i manteniment de bases de dades i altres de la informació relacionada amb 

la mobilitat i infraestructures. 
 Col·laboració en temes de mobilitat amb altres departaments de l’empresa. 

 

Requisits 

 

Es sol·licita una persona amb formació superior i experiència demostrable: 

 Titulació en Geografia 

 Experiència en la redacció d’estudis i projectes de mobilitat i transport (mínim 2 anys) 

 Experiència en la redacció d’estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada 

 Experiència en els següents programes: Microsoft office, ArcGis, QGis, Ilustrator i 
Photoshop i també sobre el funcionament del sistema d’informació del transport GTFS 

 Català (nivell C o equivalent) 

 Angles (nivell First certificate) 

 

Es valorarà:  

 Formació complementària de màster, postgrau o especialització, relacionada amb 
l’àmbit de la mobilitat i el transport 

 Experiència en programes de simulació com VISUM, Transcad o Aimsum 

 Experiència en els següents programes de dibuix: Microstation, Autocad 

 Experiència en programes de maquetació: Indesign 

 Coneixements específics sobre el transport públic a la Regió Metropolitana de 
Barcelona (RMB): xarxa ferroviària de Tramvia, Metro, rodalies i TAV i xarxa viaria 
BUS Urbà i Interurbans 

 Coneixements sobre la xarxa viaria d’alta capacitat de la RMB 

 Capacitat de treball en equips pluridisciplinaris 

 Altra informació i experiència que es consideri rellevant 



 

Tipus de contracte 

 

Contracte indefinit, amb jornada laboral de 40 hores setmanals. Incorporació prevista per el 

16 d’abril de 2020. 

 

 

Retribució 

 

En funció de la  vàlua i  de les funcions específiques del lloc de treball com a Tècnic C, 

i de l’experiència demostrada, en una franja d’entre els 28.560 i 30.600 € bruts anuals. 

 

 

Termini presentació candidatures 

 

Fins el 30 de març de 2020. 

 

 

 

TOTS ELS CVs S’HAN DE FER ARRIBAR DINS EL TERMINI  ESTIPULAT A L’ADREÇA DE 

CORREU ELECTRÒNIC SEGÜENT: gvelasco@imancorp.es amb la referència BT2020-03 

 

 

 

 

 


