
 

 

Vacant 13/2018 
 

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA TEMPORAL DE  
TÈCNIC/A SUPERIOR 2 A L’ÀREA DE GEOSISTEMES 

 

TASQUES: 

Les seves funcions principals consistiran en l'administració de la xarxa LAN-WAN-
Wireless de les diferents seus de l'ICGC, així com la seguretat perimetral corporativa: 

 Administració, configuració, monitoratge i manteniment de Xarxes LAN-WAN-
Wireless. 

 Administració, configuració, monitoratge i manteniment dels Firewalls 
corporatius: 

◦ Securització d’entorns productius i pentesting. 

◦ Anàlisi de debilitats i proposta de millores de seguretat de les TI. 

◦ Elaboració de documentació tècnica de procediments d'actuació. 

◦ Diagnòstic tècnic i resolució de les incidències en els sistemes de 
comunicacions. 

 
PERFIL:  

Imprescindibles 

 Grau en Informàtica o Enginyeria Superior o Tècnica en Informàtica de Gestió, 
Sistemes o Telecomunicacions/Telemàtica o l’equivalent. 

 Experiència mínima demostrable de 2 anys en l'administració de Xarxes de 
comunicacions. 

 Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Direcció 
General de Política lingüística, o l’equivalent. 

 
Mèrits o altres aspectes que es valoraran 

Competències genèriques: 

 Capacitat de resolució de problemes i alt grau d’autonomia. 
 Capacitats i habilitats de treball en equip.  
 Bon nivell d’anglès (mínim requerit B2). 

 
Competències específiques: 

 Routing i Switching , amb experiència en productes CISCO i HP. 
 Firewalls (con IDS/IPS, UTM, NGFW), amb experiència amb productes de Palo 

Alto, Fortinet, Juniper o Checkpoint. 
 VPN con IPSEC i SSL. 



 

 

 Coneixement avançat de solucions de ciberseguretat (SGSI, SIEM, Hardening, 
Pentesting,..). 

 Coneixement de llenguatges de gestió de configuracions i d'Scripting 
(Powershell, Ansible, Puppet, Chef..).  

 Coneixement de virtualització de la Infraestructura (ESXi, KVM, Hyper-V). 

 
CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 

 Places: 1 
 Centre de treball: Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona 
 Categoria: Tècnic/a Superior 2, Nivell A2 
 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. 

 Incorporació prevista: Immediata 
 Vinculació: Contracte d’interinitat per excedència. Mínim 1 any. 

 
Barcelona, 19 de juny de 2018 
 

 

  



 

 

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ: 

A la vacant només es va presentar una candidatura que reunia tots els requisits 
imprescindibles (Inicials dels 2 cognoms i nom): 

1. BBJ 
 

Candidatura 
Valoració 

competències 
genèriques 

Valoració 
competències 
específiques 

TOTAL 

BBJ 28,72 44,00 72,72 
 
 

 

Estat del procés de selecció: Tancat.  

Seleccionat: Josep Maria Bernat i Berenguer 

 

Barcelona, 25 de juliol de 2018 


