
 
 

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
PER A TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A EN EL SERVEI DE INFORMÀTICA I 
TELECOMUNICACIONS 
 

Ref.: S05/2018_PAS TEC_INF 
 

Donada la necessitat de cobrir una plaça de Tècnic/a informàtic/a, es convoca el present procés de 
selecció de Personal d’Administració i Serveis.  
 
FUNCIONS A DESENVOLUPAR:  

• Resoldre incidències que interrompen el desenvolupament normal dels serveis de 

l'organització, siguin servidors, BBDD. 

• Realitzar  un manteniment pro-actiu de les infraestructures i serveis assignats. 

• Participar en la planificació, execució i documentació dels projectes assignats. 

• Optimitzar el rendiment dels sistemes IT de l'organització. 

• Assistir tècnicament en l’elaboració de possibles projectes de millora per reduir incidències, 

costos, manteniment o per necessitats especifiques. 

• Analitzar i implementar millores en el rendiment de les infraestructures. 

• Analitzar les últimes tecnologies disponibles en el mercat tant de hardware com de 

software i realitzar proves per valorar. 

• Realitzar proves en entorns de Test controlats de sistemes i plataformes que es vol 

introduir a l’organització 

 
REQUISITS INDISPENSABLE:  

 Mínim Cicle formatiu de grau superior d’informàtica. 

 Mínim nivell C1 de català ( s’acreditarà mitjançant la presentació del certificat de nivell de 
suficiència (C1)  de català, que serà requisit indispensable per a la contractació). 

 Acreditació, mitjançant la declaració responsable d’experiència mínima de 3 anys en 
programació professional de HTML/PHP. 

 
ASPECTES VALORABLES 
(Es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables i que per tant hagin 

estat admeses a participació). 

 Titulació universitària Enginyer/a, Enginyer/a Tècnic/a, en Informàtica o 
Telecomunicacions. 

 Experiència i coneixement en BBDD: ORACLE 11, MySQL/MariaDB i SQL Server 2008 

 Experiència i coneixement en plataformes: Windows Server 2008/2012 i 2016, i Linux 
CentOS 7 

 Experiència i coneixement en llenguatges /frameworks de programació: PHP 7+ (framework 
Laravel 5.x), HTML5, CSS3, JavaScript ES6 i Frameworks Frontend. 

 Coneixement del sistema de control de versions GIT 

 Experiència en gestió de projectes de programació 

 Altres mèrits aportats pel candidat/a. 
 

  



 
 
CONDICIONS LABORALS DEL LLOC DE TREBALL:  
 

 Contractació laboral temporal, a jornada completa i amb previsió d’incorporació 
immediata. 

 Grup professional Tècnic, nivell retributiu  T3, segons conveni laboral vigent 24.482€ bruts 
any. 

 Jornada de 37,5h. Disponibilitat horària de matins i tardes. 
 

TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS:  
 

Fins al 09/10/2018 inclòs, cal inscriure’s a la següent adreça:  

https://www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball/ofertes-obertes/S05_2018  

Per a qualsevol incidència us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat.  

Cal identificar a l’assumpte el número de referència de la convocatòria: 

S05/2018_PAS_TEC_INF 

 

Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: 

www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball 

 

NOTA IMPORTANT:  

 

No es tindran en compte, per a la seva valoració, les titulacions i mèrits acadèmics que no 

s’acompanyin del justificant documental oportú.  

 

Tota la documentació relativa als requisits indispensables ha d’estar clarament identificada en la 

documentació que lliura el/la candidat/a. 

 

 

Mataró, a 18 de setembre de 2018 
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ANNEX I 

Barems de puntuació que s’utilitzaran per a la valoració de candidats al lloc de treball de 

TÈCNIC/A INFORMÀTIC  

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 de mèrits (fins a 60 punts).  

En aquesta fase es valorarà el CV dels candidats amb el mèrits degudament justificats i s’efectuarà 

una prova pràctica.  

La valoració del CV serà amb el següent detall: 

Concepte  Descripció Puntuació 

Formació Titulació universitària Enginyer/a, Enginyer/a Tècnic/a, 

en Informàtica o Telecomunicacions. 

Fins a 10 punts 

Experiència  Experiència i coneixement en BBDD: 
ORACLE 11 / MySQL/MariaDB / SQL Server 2008 
 

Fins a 10 punts 

Experiència Experiència i coneixement en plataformes: Windows 
Server 2008/2012 i 2016 / Linux CentOS 7 
 

Fins a 10 punts 

Experiència Llenguatges /frameworks de programació: 
PHP 7+ (framework Laravel 5.x)  / JavaScript ES6 
HTML5 / CSS3 / Frameworks Frontend 
 

Fins a 10 punts 

Experiència Experiència en gestió de Projectes de programació. Fins a 5 punts 

Formació Coneixement del sistema Sistema de control de 
versions GIT. 
 

Fins a 5 punts 

Altres La comissió podrà valorar altres elements del 

currículum que consideri una aportació al perfil del 

candidat. 

Fins a 10 punts 

 

b) Relació contractual prèvia amb la Fundació Tecnocampus (fins a 15 punts). 

c) Entrevista personal (fins a 40 punts). 

 

 

 


