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Vacant 35/2022 

 

CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR UNA PLAÇA TEMPORAL  

A L’ÀREA DE SERVEIS, SISTEMES i TI 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

• Places: 1. 

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

• Categoria: Tècnic/a Superior 2, Nivell A2 

• Retribució bruta anual: 33.256,12 euros. 

• 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. 

• Teletreball: Es podran realitzar fins a 2 jornades setmanals en aquesta modalitat. 

• Incorporació prevista: Immediata. 

• Vinculació: Temporal per substitució de persona treballadora amb reserva de lloc de 
treball. 

 

TASQUES: 

Les seves funcions principals consistiran en: 

• Desenvolupar sistemes i bones practiques en l’automatització del lliurament continu de 
programari. 

• Donar suport i manteniment a incidències de segon nivell i seguiment de problemes en 
entorns productius. 

• Desplegament i administració d’arquitectures de sistemes on-premise i cloud, 
escalables i robustes. 
 

 
PERFIL:  

Imprescindibles 

• Llicenciatura o Grau en Enginyeria Informàtica (amb qualsevol denominació actual de 
grau). 

• Experiència demostrable en l’administració de Sistemes Operatius Linux. 



 

 

• Disposar del coneixement oral i escrit d’anglès (mínim B1 o equivalent). S’haurà 
d’aportar acreditació oficial. En el cas de no disposar de acreditació oficial, s’avaluarà 
mitjançat prova de nivell. 

• Coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1), de conformitat amb el 
que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 
161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els 
processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions 
públiques de Catalunya. 

 
 
Mèrits o altres aspectes que es valoraran 

Competències genèriques: 

 

• Capacitat per integrar-se i treballar en equip de treball multi-disciplinar. 

• Flexibilitat i capacitat d’adaptació. 
 
Competències específiques:  
 

• Coneixement avançats en l’administració de sistemes operatius Linux. 

• Coneixements de programació en llenguatges d’scripting. 

• Coneixements de Bases de Dades relacionals. 

• Coneixements en desplegament d’aplicacions.  

• Coneixements en plataformes d’entorns virtuals i contenidors. 

• Coneixements del marc de treball Scrum o en altres marcs de treballs “àgils”. 
 

Barcelona, 1 de desembre de 2022 
  



 

 

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 
 
 

La Comissió de Selecció declara deserta aquesta vacant atès que no hi ha cap candidatura que 

superi la puntuació mínima requerida a l’anunci publicat de la vacant. 

 

 

 
 

Estat del procés de selecció: Tancat 

Candidatura seleccionada: Vacant deserta 

 

Barcelona, 22 de febrer de 2023 

 


