
 

 

CONVOCATÒRIA PER PROVEIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR A L’ÀREA 
DE GEOSISTEMES 

 
 

TASQUES: 

 Desenvolupar tasques de programació, de programari de monitorització de serveis crítics. 

Automatització de sensors de servei d’alertes. Gestió de sondes externes i internes. 

Creació i automatització de fluxos de treball basats en programació. 

 Desenvolupar tasques d’anàlisi i gestió de sistemes basats d’intel·ligència operacional 

(correlació de logs i events dels sistemes, aplicacions i plataformes) 

 Anàlisi de dades: administració i explotació de processos ETL (extracció, transformació i 

carrega de grans volums de dades des de fonts múltiples per la seva posterior explotació 

en un DataWarehouse). 

 

PERFIL:  

Imprescindible: 

 Grau en Enginyeria Informàtica i/o Matemàtiques. 

 Experiència en Anàlisi de Dades i processos ETL. 

 Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció 

General de Política lingüística, o l’equivalent. 

 Competència idiomàtica en anglès a nivell oral i escrit tècnic. 

 

Es valorarà:  

 Familiaritzat amb eines de processat de monitorització de alertes, sensors i 

serveis crítics (Nagios, PRTG,..) 

 Coneixement amplis de BBDD relacionals 

 Coneixement amplis de Sistema Operatiu Linux 

 
 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

 Retribució anual bruta: 29.322,93€. 

 Contracte temporal d’interinitat per cobertura de vacant per excedència fins que la plaça 

es cobreixi de manera indefinida. 



 

 

 Jornada: 37,5 h setmana. 

 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, 2 hores i 30 minuts, es realitza de dilluns a divendres entre les 

7:30 i les 19:30hores, supeditat a les necessitats del servei i organitzatives. 

 
 

Barcelona, 2 de maig de 2016 

 
 

RESULTAT DEL PROCÉS: 

Procés intern: Cap candidat/a presentat/da 

Procés extern: Tancat. Seleccionat:  José Alberto Villaverde García 

 

Barcelona, 1 de setembre de 2016 


