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Convocatòria per accedir al Programa de primera experiència 

professional en les administracions públiques 
 

 

1.- Objectiu 

Volem seleccionar 2 persones per oferir contractes de 10 mesos per dur a terme 

les actuacions del programa de primera experiència professional en les 

administracions públiques, que permetrà adquirir competències i habilitats 

professionals a través d’una experiència laboral a l’administració de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

2. Requisits de participació 

 

a) Joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys. 

b) Estar desocupats i inscrits com a demandants d’ocupació en el Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya. 

c) Hauran de complir els requisits per a formalitzar un contracte en 

pràctiques1. 

Els requisits anteriors han de complir-se l’últim dia de presentació de sol·licituds, 

i no s’admetrà cap persona aspirant que no reuneixi la totalitat dels requisits de 

participació. 

 

3. Condicions del contracte 

 

Durada del contracte: 10 mesos 

Vinculació: Contracte en pràctiques 

Retribució total bruta: 20.363,32 € 

 

 

 
1 Podrà concertar-se amb els qui estiquessin en possessió d’un títol universitari o d’un títol de grau mitjà 
o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional, d’acord 
amb el previst en la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació 
Professional, així com amb els qui posseeixin un títol equivalent d’ensenyaments artístics o esportius del 
sistema educatiu, que habilitin o capacitin per a l’exercici de l’activitat laboral. 
El contracte de treball per a l’obtenció de pràctica professional haurà de concertar-se dins dels tres 
anys, o dels cinc anys si es concerta amb una persona amb discapacitat, següents a la terminació dels 
corresponents estudis. Cap persona podrà estar contractada en la mateixa o diferent empresa per 
temps superior als màxims previstos en virtut de la mateixa titulació o certificat de professionalitat. 
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4.- Característiques de les vacants 

 
Llocs de treball amb consideració d’ocupació en competències digitals ................ 3 

1- Analista de suport de sistemes d’analítica de vídeo aplicats a l’explotació .......... 3 

Llocs de treball amb consideració generalista ................................................................ 4 

2- Enginyer/a de suport d’inspecció de murs i de les actuacions de reforç que 

s’adoptin ................................................................................................................................... 4 

 

5. Sol·licitud de participació. 

 

5.1. Presentació de sol·licituds. 

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria, i que 

compleixen els requisits establerts, hauran d’inscriure’s expressament a través 

del web següent: https://seleccio2.grupcief.com/FGC_2022/FGC_2022.aspx  

No s’acceptarà cap altre sistema d’inscripció a la convocatòria. 

5.2. Període de presentació de sol·licituds 

El període de presentació de sol·licituds s’obrirà el dia 30 de maig de 2022 i es 

tancarà el divendres 17 de juny. 

 

5.3. Formulari de sol·licitud 

Les persones interessades en participar en aquesta convocatòria hauran 

d’emplenar el formulari d’inscripció que trobaran en el web anterior. 

Aquest formulari requereix acompanyar: 

- Currículum Cec (sense nom i cognoms, DNI, nacionalitat, sexe, edat, 

fotografia). 

6. Procés de selecció 

6.1. Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar 

aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria 

professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de 

selecció. 

Incorporació 

Es preveu que les persones seleccionades s’incorporaran el dia 30 de juny de 

2022. 

Per qualsevol dubte o aclariment, cal adreçar-se al correu electrònic 

selecciofgc@grupcief.com 

 

https://seleccio2.grupcief.com/FGC_2022/FGC_2022.aspx
mailto:selecciofgc@grupcief.com
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Llocs de treball amb consideració d’ocupació en competències digitals  

1- Analista de suport de sistemes d’analítica de vídeo aplicats a l’explotació  

Requeriments: 

- Enginyeria informàtica o Enginyeria en Telecomunicacions 

- Coneixements en gestió de BBDD, integracions de sistemes de tercers via API, solucions 

de business intelligent, tècniques de machine learning (xarxes neuronals, arbres de 

decisió, etc...), en gestió de sistemes de vídeo i visió per computador i d’enrutament de 

xarxa de dades. 

- Es valorarà que tingui domini d’ eines de treball col·laboratiu i nocions de ciberseguretat. 

- Coneixements de català, castellà i anglès. 

Activitats a realitzar:  

La persona contractada treballarà a l’Àrea TIC on validarà casos d’ús aplicats a l’àmbit de negoci 

d’FGC basats en l’obtenció de dades a través del sistema de vídeo digital. Aquest procés 

inclourà:  

• Identificació del cas d’ús.  

• Seguiment del model d’integració amb tercers per a obtenció de la/s dada/es requerides.  

• Validació que la/es dada/es obtinguda és/son correcta/es.  

• Seguiment de Business Intelligence aplicat a la gestió operativa del cas d’ús.  

Centre de treball:  

- COR. C/ Antonio Sedó s/n 08191 Rubí 

Horari:  

• Jornada continuada de matí (7 h 35 min al dia).  
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Llocs de treball amb consideració generalista  

2- Enginyer/a de suport d’inspecció de murs i de les actuacions de reforç que 

s’adoptin  

Requeriments: 

- Grau o Llicenciatura en Enginyeria Civil 

- Coneixements a nivell d’usuari de les aplicacions Office. 

- Coneixements de català i castellà. 

Activitats a realitzar:  

La persona contractada treballarà en l’àrea Xarxa Ferroviària i Infraestructures de FGC on 

realitzarà les tasques següents: 

• Supervisió de la inspecció de murs. 

• Actuacions de reforç que s’adoptin.  

Centre de treball:  

- NEO. c/ dels Vergós, 44 08017 Barcelona 

Horari:  

• Jornada continuada de matí (7 h 35 min al dia).  

Altres:  

- Carnet de conduir 

 


