
 

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I 
SRVEIS PER A CAP DE PROJECTES DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I 

TELECOMUNICACIONS IT 
Ref.: S37/2014/CAP IT_PAS    

 
Donada la necessitat de cobrir una plaça de Cap de Projectes de Sistemes d’Informació i 
Telecomunicacions IT,  es convoca un procés de selecció de Personal d’Administració i Serveis.  
 
FUNCIONS A DESENVOLUPAR: 

• Anàlisi, definició i implantació del pla d’infraestructures i serveis TIC del 
Tecnocampus 

• Gestió integral del sistema de qualitat dels serveis 
• Gestió integral del sistema de gestió tècnica dels Serveis Informàtics del 

Tecnocampus,  treballs i dedicació de recursos 
• Gestió integral del sistema de gestió d’indicadors i quadre de comandament 
• Seguiment i millora sistemes informàtics  de gestió econòmics i acadèmics. 
• Seguiment i millora dels serveis de comunicació a la comunitat universitària. 
• Seguiment i millorar del APP’s de Tecnocampus. 
• Planificació i propostes d’inversions dels servei. 
• Seguiment i control dels serveis i relacions amb els clients. 
• Seguiment i control dels serveis i relacions amb proveïdors. 
• Administració de sistemes (administració i gestió de BBDD, manteniment dels 

diferents entorns web del TCM, administració i gestió de sistemes MS Windows 
Server i Linux, administració de plataformes de Virtualització VMWare, gestió 
d’incidències dels diferents entorns sota responsabilitat de l’empresa, administració 
i gestió de sistemes de monitorització Nagios. 

 
REQUISIT INDISPENSABLE: 
Titulació d’Enginyer/a o d’Enginyer/a Tècnic/a en Telecomunicacions o en Informàtica, o 
equivalent. 
 
ASPECTES VALORABLES: 

• Experiència en disseny i implantació de projectes IT (xarxes i sistemes d’informació). 
• Coneixement en gestió i implantació de xarxes informàtiques, en tecnologia WIFI, en 

sistemes de monitorització. 
• Experiència i coneixement en sistemes de seguretat informàtica (física i lògica). 
• Experiència i coneixement en sistemes de telefonia IP. 
• Experiència i coneixement en sistemes d’informació.  
• Formació complementària i/o addicional requerida. 
• Gestió de recursos humans. 
• Altres aspectes, a criteri de la comissió. 

 
S’OFEREIX:  

- Contracte temporal a jornada completa. 
- Grup professional tècnic, nivell retributiu T1. 
- Complement funcional de Cap, segons conveni vigent.  
- Salari brut anual segons taules salarials establertes al conveni. 

 



 

TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS: Fins al 15 de gener de 2015, mitjançant correu 
electrònic a l’adreça rrhh@tecnocampus.cat. Cal adjuntar al CV, carta de presentació i 
documents justificatius en suport digital de les titulacions i els mèrits al·legats. Identificar en la 
sol·licitud el número de referència S37/2014/CAP IT_PAS    
 
Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: 
www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball. 
 
 

 
Mataró, a 23 de desembre del 2014 
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ANNEX I 
Barems de puntuació que s’utilitzaran per a la valoració de candidats a la plaça de 

Cap  de projectes de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions IT 

La comissió de selecció valorarà els mèrits dels candidats i candidates presentats en base als 
següents barems de puntuació, que podran obtenir una puntuació màxima de 115 punts: 
 
a)  Valoració del currículum (60 punts) 
 
En aquesta fase es valorarà el Currículum  dels candidats, amb el mèrits degudament 
justificats, segons els següents criteris: 
 
Concepte  Descripció Puntuació 
Experiència prèvia Es valorarà l’experiència en llocs de treball 

del mateix perfil, principalment en la gestió i 
planificació de projectes( 1,5 punt per cada 
any justificat) 

Fins a 20 punts 

Es valorarà l’experiència en llocs de treball, 
que, sense ajustar-se al perfil demanat, es 
pugui considerar d’aportació al candidat, 
com treballs en equips de 
desenvolupaments de projectes dins de les 
àrees de sistemes d’informació i 
telecomunicacions (1 punt per cada any 
justificat) 

Fins a 10 punts 

Formació Es valorarà la formació addicional a la 
requerida pel lloc de treball, sempre que 
aquesta estigui relaciona amb les necessitats 
dels llocs de treball. 
• Màsters o certificacions oficials de més 

de 300 hores: 5 punts 
• Formació oficials o certificacions de 

menys de 300 hores: 1 punt per cada 75 
hores o fracció. 

• Altres formacions: 0,5 punts per cada 
100 hores. 

Fins a 20 punts 

Altres La comissió podrà valorar altres elements del 
currículum que consideri una aportació al 
perfil del candidat. 

Fins a 10 punts 

 
 
b) Entrevista personal (fins a 40 punts) 
 
c) Relació prèvia amb TecnoCampus (fins a 15 punts) 
 


