
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA DE BARCELONA

ANUNCI sobre aprovació de les bases i convocatòria per a la constitució de la borsa de treball de la
categoria de tècnic/a superior en informàtica.

El Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, en ús de les facultats atribuïdes en l’article 12 dels
vigents Estatuts, va aprovar la Resolució de 23 de gener de 2015 les bases específiques que han de regir la
convocatòria del procés selectiu per a la provisió de les següents places :

- Convocatòria de la Borsa en la categoria de Tècnic Superior en Informàtica per a contractacions de durada
determinada per les Direccions de Smarts Cities i Telecomunicacions, Desenvolupament i Operacions i
Explotació i Sistemes, segons necessitats de l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona.

Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria hauran de presentar instància en el Registre
General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol altre Registre desconcentrat de l’Ajuntament de Barcelona
o en la forma prevista en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en el termini de vint dies
naturals a comptar de l’endemà de la publicació del present anunci.

 

Contra aquesta Resolució, d’acord amb el estableix la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques, i del procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener,
les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la mateixa autoritat
convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, o directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya. Igualment, les persones interessades podran interposar altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Les bases de la convocatòria són les que s’adjunten a continuació.

 

Barcelona, 26 de gener de 2015

 

Maite Saumoy i Castro

Secretaria delegada de l'IMI

 

 

Convocatòria per a la constitució de la borsa de treball de la categoria de Tècnic/a Superior en Informàtica de
l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Bases que han de regir la convocatòria de la Borsa de Treball de l’Institut Municipal d’Informàtica, de
l’Ajuntament de Barcelona per a la categoria de Tècnic/a Superior d’Informàtica, subescala tècnica Grup A,
subgrup d’accés A1. Pel que fa referència a la perspectiva de gènere, aquestes bases contemplen allò que
disposa l’Ajuntament de Barcelona, en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats pel període 2012-2015 en quant a la
presència equilibrada de dones i homes en els diferents col·lectius professionals municipals.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és la creació de la Borsa de Treball de la categoria de Tècnic/a Superior
d’Informàtica per a contractacions laborals de durada determinada, en les Direccions de Smarts Cities i
Telecomunicacions, Desenvolupament i Operacions i Explotació i Sistemes, segons necessitats de l’Institut
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Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona.

La Borsa de Treball s’articula en les següents Àrees de Coneixement.

 

1.- Funcions principals

Area de Smarts Cities i Telecomunicacions.

- Coordinar i assessorar en els assumptes de ciutat relacionats amb el sector de les Telecomunicacions.

- Identificar àmbits d’interès per l’Ajuntament i el sector TIC via prospecció a futur de les necessitats
municipals i evolució de les tendències tecnològiques de mercat.

- Impulsar nous models de col·laboració amb el sector privat i altres Administracions.

- Recomanar actuacions per garantir l´equilibri territorial i social de les solucions de telecomunicacions en el
municipi.

- Promoure activitats per fomentar la competència en serveis en el sector de les Telecomunicacions.

- Crear solucions exportables per a la gestió i desenvolupament sostenible de les ciutats.

- Explorar nous models de gestió de l´espai urbà via de la recerca, definició, desenvolupament de proves pilot
i suport a la implantació de plataformes integrades i multiservei.

- Identificar oportunitats de millora en l´entorn de gestió municipal relacionades amb el concepte de ciutat
intel·ligent.

- Coordinar i donar cobertura a les activitats derivades dels acords relacionats amb les Ciutats Intel·ligents i les
Telecomunicacions de l´Ajuntament de Barcelona.

- Desenvolupar la planificació estratègica dels serveis de telecomunicacions de l´Ajuntament.

- Gestionar els assumptes, relatius a les telecomunicacions, de l´Ajuntament per a la provisió de serveis
interns i destinats al ciutadà.

- Identificar nous models i solucions dels sistemes de telecomunicacions sota la seva responsabilitat.

Àrea de Desenvolupament.

- Desenvolupar els projectes assegurant costos, termini i qualitat prevista.

- Mantenir i evolucionar els sistemes d’informació en funcionament resolent les incidències i peticions de millora
en els acords de nivell de servei (ANS) establerts.

- Assegurar l’aplicació adient de la metodologia i bones practiques de gestió de projectes i manteniment.

- Treballar per l’aplicació adient de l’arquitectura d’aplicacions i bones practiques per tal d’assegurar la qualitat
del programari.

- Garantir la disponibilitat dels Serveis i les Infraestructures TIC, considerant els nivells de servei pactats amb
els clients.

- Construir, mantenir i evolucionar les diferents solucions TIC, assegurant la seva qualitat ( costos,
terminis,...).

- Planificar i gestionar els Projectes TIC que s’encarreguin, en relació amb les diferents Direccions de l’IMI, així
com amb les diferents àrees de negoci.

Àrea d’Operacions i d’Explotació i Sistemes

- Garantir la disponibilitat dels Serveis i les Infraestructures TIC, considerant els nivells de servei pactats amb
els clients.

- Construir, manteniment i evolucionar les diferents solucions TIC, assegurant la seva qualitat (costos,
terminis,...).

- Planificar i gestionar els Projectes TIC que s’encarreguin, en relació amb les diferents Direccions de l’IMI, així
com amb les diferents àrees de negoci.
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- Assegurar l’adequació dels encàrrecs a la planificació dels recursos corporatius, així com suggerir les millores
que es creguin oportunes per al seu òptim funcionament, conforme a les directius marcades per l’Àrea
d’Estratègia.

- Aportar els requeriments d’Explotació i Sistemes per incorporar a qualsevol projecte.

- Rebre i incorporar al Servei TIC existent nous sistemes d’informació i infraestructures mantenint la
disponibilitat.

- Oferir a l’IMI un calendari actualitzat de planificació d’accions d’explotació i de disponibilitat pel manteniment i
els projectes.

- Mantenir i evolucionar les infraestructures TIC per garantir el seu bon funcionament.

- Detectar, diagnosticar i resoldre incidències i problemes dels serveis TIC.

- Aflorar projectes de renovació per evitar l’obsolescència de les TIC i optimitzar costos de manteniment .

- Anticipar necessitats futures d’infraestructures d’acord amb els plans de construcció i evolució de la demanda.

 

2.- Requisits dels candidats

2.1. Tenir 16 anys complerts i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

2.2. Estar en possessió del títol universitari corresponent o aquell que habiliti, si s’escau, per a l’exercici de la
professió d’enginyer informàtic, enginyer industrial i d’enginyer de telecomunicacions d’acord amb la normativa
vigent. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar, dins el termini de presentació de sol·licituds
de participació, de la credencial que acrediti la seva homologació emesa pel “Ministerio de Educación y
Ciencia”.

2.3. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membre de la Unió Europea o dels estats als quals,
en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans
espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, o dels estats als quals, en virtut
de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació
de treballadors, independentment de la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret
i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o més grans d’aquesta edat però que visquin a càrrec
dels seus progenitors, d’acord amb el que estableixen els articles 2 i 4 del Reial Decret 766/1992 de 26 de
juny sobre l’entrada i permanència a Espanya de nacionals d’estats membres de la Unió Europea i d’altres
estats que han estat part en l’Acord sobre l’espai econòmic europeu, signada a Porto el 2 de maig de 1992, i
ratificat per Espanya el 26 de novembre de 1993, modificat posteriorment pel Reial Decret 737/1995 de 5 de
maig. Igualment, podran ser admesos els estrangers que no siguin nacionals dels Estats membres de la Unió
Europea amb residència legal a Espanya, d’acord amb allò previst a l’article 57.4, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic ( E.B.E.P.).

En qualsevol cas, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar documentalment la seva
nacionalitat.

A més a més, aquelles persones candidates que accedeixin a la convocatòria pel fet de ser cònjuge,
descendents o descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats
membres de la Unió Europea, o d’estats als quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en virtut de
tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hauran d’acreditar el vincle de
parentiu amb el nacional en virtut del qual es presenten i, en el cas dels descendents majors de 21 anys, el fet
de viure al seu càrrec. Igualment, aquests candidats hauran de presentar declaració jurada o promesa feta pel
nacional, en la qual aquest manifesti fefaentment que no està separat de dret del seu cònjuge.

2.4. No haver estat inhabilitat per a l’exercici de la Funció Pública per sentència judicial ferma, ni haver estat
separat del servei per expedient disciplinari ferm en cap Administració Pública.

Si es tracta de persones amb nacionalitat estrangera, en tots els casos hauran d’acreditar mitjançant declaració
jurada o promesa que no es troben sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi, en el
seu Estat, l’accés a la funció pública.

2.5. El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar en possessió del certificat de
coneixements mitjans de la llengua catalana C1 ( antic nivell C) o superior de la Direcció General de Política
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Lingüística del Departament de Cultura o equivalent. Restaran exempts d’acreditar els coneixements de llengua
catalana en la convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les situacions que s’indiquen a
continuació i així ho indiquin expressament a l’apartat corresponent de la sol·licitud :

- Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel Departament d’Ensenyament d’acord
amb les equivalències amb els certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística d’acord
amb el nivell exigit a la convocatòria.

- Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic o de lliure designació en
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix
nivell o superior.

Els candidats que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de realitzar una prova de coneixements
de la llengua catalana equivalent al nivell requerit.

2.6. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, hauran d’acreditar documentalment
davant la Comissió estar en possessió d’un dels documents que s’indiquen a continuació:

- Certificat conforme han cursat la primària i secundària a l’Estat Espanyol.

- Diploma d’espanyol nivell B2 (marc comú europeu) que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre,
o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a la seva obtenció.

- Certificació d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

Els candidats que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de realitzar una prova de coneixements
de la llengua castellana equivalent al nivell requerit.

2.7. Tots els requisits s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds.

 

3.- Condicions de treball.

Possibilitat de contractacions laborals de durada determinada de conformitat amb l’article 12.7 de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors ( R.D. Legislatiu 1/1995 de 24 de març).

Retribució anual : 38.013,97 € bruts.

Jornada de Treball : 37,5 hores setmanals.

Condicions administratives d’adscripció : Categoria de TS en Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona, nivell
de destinació 22 i lloc de treball Tècnic 3 de la família de Serveis TIC del vigent catàleg de llocs de treball.

 

4. Sol·licitud de Participació

4.1. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de participació en el procés de selecció ( Annex 5) es podrà presentar als registres municipals
(veure Annex núm. 3) , o bé es podrà trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, fins a 15 dies hàbils posteriors a la data publicació de la llista definitiva de les persones admeses i
excloses.

4.2. Termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu

Les persones aspirants a aquest procés selectiu disposaran per a presentar la sol·licitud del termini de 20 dies
naturals, a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

4.3.- Dades consignades a la sol·licitud

Les dades de la convocatòria que es consignen en el model de sol·licitud seran les de “Borsa TS Informàtica
2014”. Caldrà indicar a la sol·licitud l’Àrea o Àrees Funcionals a les quals opta l’aspirant.

Les persones amb discapacitat podran assenyalar a la sol·licitud el tipus de discapacitat declarada, indicant, si
s’escau, l’adaptació o l’adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis
previstos en la convocatòria, i el motiu o motius d’aquestes. En l’acceptació de les dites adaptacions o
adequacions cal atenir-se al que disposa l’article 6 del Decret 66/1999 de 9 de març del Govern de la
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Generalitat de Catalunya i presentar el corresponent dictamen dels equips de valoració multi professional, i la
relació de centres on poden adreçar-se és exclusivament la que figura a l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

Igualment, amb la presentació de la sol·licitud les persones aspirants :

- Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre
part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideren com
les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els
errors en la seva consignació i la comunicació a l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona
de qualsevol canvi de les mateixes.

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la
sol·licitud, sense perjudici que en qualsevol moment l’autoritat convocant o el tribunal de selecció pugui
requerir-los acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals
hagin pogut incórrer les persones aspirants.

4.4. Exempció de la prova de coneixements de llengua catalana que preveu la base 6.1.2

Als efectes d’aquesta exempció, i d’acord amb el que estableix l’article 5 del 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 i l’article 16.2.c del Decret 233/2002, les
persones aspirants hauran de presentar o annexar dins el termini de presentació de sol·licituds i juntament
amb aquesta, un dels documents següents :

- Còpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat de nivell intermedi de català C1 (
antic nivell C) o superior de la Direcció de Política Lingüística

- Còpia de la documentació que acrediti que la persona aspirant ha participat i obtingut plaça en processos
anteriors de selecció de personal per accedir a l’Administració local o a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la
prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació.

Les persones aspirants podran efectuar aquesta acreditació documental :

- enviant-la per correu electrònic a l’adreça imirhseleccio@bcn.cat fins a 7 dies abans de la prova, indicant en
l’assumpte “Català Borsa de Treball Tècnic Superior en Informàtica-2014”.

- fins a set dies previs a la data de realització de la prova, presentant-la en qualsevol dels Registres Municipals
situats en les OAC indicades a l’annex 3 de la present convocatòria.

- el mateix dia de la prova de coneixements de la llengua català, aportant la corresponent fotocòpia

4.5. Exempció de la prova de coneixements de llengua castellana que preveu la base 6.1.3

Els aspirants admesos en el procés selectiu que no tinguin nacionalitat espanyola han d’acreditar el
coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el grau adequat a l’exercici de
les funcions pròpies de la categoria. En aquests casos cal que els interessats manifestin i acreditin, quan sigui
el cas, estar exempts de la realització de la prova de castellà

Quedaran exemptes d’aquesta prova les persones aspirants que, tot i no tenir la nacionalitat espanyola, puguin
acreditar documentalment davant el tribunal estar en possessió d’un dels documents que s’indiquen a
continuació:

- Certificat conforme han cursat la primària i secundària a l’Estat Espanyol.

- Diploma d’espanyol nivell B2 (marc comú europeu) que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre,
o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a la seva obtenció.

- Certificació d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

Les persones aspirants podran efectuar aquesta acreditació documental :

- enviant-la per correu electrònic a l’adreça imirhseleccio@bcn.cat fins a 7 dies abans de la prova, indicant en
l’assumpte “Castellà Borsa de Treball Tècnic Superior en Informàtica-2014”.

- fins a set dies previs a la data de realització de la prova, presentant-la en qualsevol dels Registres Municipals
situats en les OAC indicades a l’annex 3 de la present convocatòria.
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- el mateix dia de la prova de coneixements de la llengua castellana, aportant la corresponent fotocòpia.

 

5. Llistes de persones admeses i excloses (provisional i definitiva)

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de
Barcelona farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, indicant també si la persona
aspirant ha de realitzar les proves de llengua catalana i/o castellana.

Les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin convenients en el termini de 10 dies
hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses.

En el cas que una persona aspirant no aparegui ni en la llista provisional d’admeses ni en la d’excloses, a l’hora
de formular la reclamació corresponent l’haurà d’acompanyar d’una fotocòpia de la sol·licitud presentada.

Finalitzat el termini de reclamacions i resoltes les possibles incidències, es farà pública la llista definitiva de
persones admeses i excloses en la qual s’indicarà també quines persones aspirants han de realitzar les proves
de llengua catalana i/o castellana.

La llista de persones aspirants admeses i excloses, així com els successius anuncis de la convocatòria, es
publicaran al web de l’Ajuntament de Barcelona (www.bcn.cat) i s’exposaran al tauler d’anuncis de l’Institut
Municipal d’Informàtica (Avinguda Diagonal, 220).

Als efectes d’admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a
la sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat d’aquestes, sense perjudici que en qualsevol moment
l’autoritat convocant o el tribunal de selecció pugui requerir–los l’acreditació dels requisits necessaris quan
cregui que hi hagi inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer.

Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són
necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord
amb la normativa vigent.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, de Caràcter
Personal, s’informa que les seves dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer “Gestió RH “Gestió R.H. de
l’Ajuntament de Barcelona” del qual és titular la Gerència de Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament
de Barcelona. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la convocatòria de selecció en què participen com a part
integrant de la Gestió de RH de l’Ajuntament de Barcelona. Amb aquesta sol·licitud consenten en el tractament
de les seves dades personals per a la finalitat indicada. Finalment informem que poden exercir en qualsevol
moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit al Registre General de
l’Ajuntament, plaça St. Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte: “Tutela de drets LOPD”.

 

6. Desenvolupament del procés selectiu

La Comissió de Selecció podrà determinar la realització d’un o més exercicis en una sola sessió; en aquest cas,
la correcció de l'exercici posterior quedarà condicionada a la superació de tots els anteriors quan aquests siguin
eliminatoris.

La Comissió de Selecció podrà disposar la incorporació als seus treballs d'assessors especialistes, per a totes o
algunes de les proves. Els esmentats assessors es limitaran a l'exercici de les especialitats tècniques, en base
exclusivament a les quals col·laboraran amb la Comissió.

En el cas que el dia i hora de realització d’alguna de les proves alguna de les dones aspirants estigui
hospitalitzada per causa de part o pels dies immediatament posteriors a aquest, la Comissió de Selecció
articularà els mecanismes necessaris per tal de possibilitar – li la realització de la prova/es en el recinte
hospitalari on es trobi (dins del límit territorial de la província de Barcelona), sempre i quan sigui factible que
aquesta execució es dugui a terme el mateix dia i hora en que ho facin la resta de persones aspirants
convocades.

Per tal que la Comissió de Selecció habiliti aquest dispositiu, les aspirants que prevegin trobar-se el dia/dies de
realització de les proves en la situació esmentada a l’anterior paràgraf, hauran d’informar del seu estat al
tribunal mitjançant correu electrònic, a l’adreça imirhseleccio@bcn.cat, del Departament de RH de l’IMI, tot
indicant en l’Assumpte “Borsa TSI -2014. Aspirant en previsió de part “. En aquest correu hauran d’especificar
les seves dades personals (nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte), així com la data i l’hospital previst per
part. El termini establert per formalitzar aquesta petició serà de 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de
la publicació de la data de realització de la prova corresponent.
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Igualment, en el cas que alguna de les dones aspirants sigui mare lactant i consideri que durant la realització
d’alguna de les proves li coincidirà amb la lactància del seu nadó, haurà de notificar-ho al Departament de
Recursos Humans de l’IMI tot indicant en l’assumpte: “Borsa TSI -2014. Aspirant lactant“, facilitant un telèfon
de contacte. El termini establert per formalitzar aquesta petició serà de 5 dies hàbils a comptar a partir de
l’endemà de la publicació de la data de realització de la prova corresponent.

6.1. Fase d’oposició

La fase d’oposició consta de cinc exercicis obligatoris i eliminatoris en els termes que després es descriurà: 1)
Prova aptitudinal 2) Prova de la llengua catalana 3) Prova de Castellà 4) Supòsit pràctic i 5) Valoració de les
competències professionals:

6.1.1. Primera prova. Test aptitudinal (obligatori i eliminatori).

Consisteix en l’administració d’un Test adreçat a valorar el nivell d’intel·ligència general de les persones
aspirants. La prova serà qualificada fins a un màxim de 10 punts i, per superar-la, caldrà l’acompliment de
dues condicions:

1) Que la puntuació obtinguda a l’exercici sigui igual o superior a 5 punts.

2) Estar situat entre les 80 persones aspirants aprovades amb la millor qualificació en aquest exercici. En cas
d’empat de puntuació entre dos o més persones candidates en l’últim lloc de superació ( posició 80), superaran
la prova totes les empatades en aquesta posició.

6.1.2. Segona prova. Coneixements de la llengua catalana (obligatòria per a tots aquells aspirants que no
puguin acreditar estar en possessió del certificat de coneixements del nivell de suficiència de català nivell C1
(antic nivell C).

La prova consta de dues parts :

La primera part avaluarà el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text d’un mínim de 150
paraules i d’un màxim de 200 paraules i els coneixements pràctics de llengua catalana, donant resposta a un
qüestionari sobre aspectes lingüístiques.

La segona part avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta i una conversa
sobre temes generals.

Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes darreres eliminades del
procediment selectiu.

Quedaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que acreditin estar en possessió del certificat de
coneixements de nivell C1 (antic nivell C) emès per la Junta Permanent de Català, o titulació equivalent o
superior, d’acord amb els criteris fixats pel Consorci de Normalització Lingüística.

Per superar la prova els aspirants hauran de demostrar un nivell de coneixements similar al que caldria per
l’obtenció del certificat esmentat al paràgraf anterior. Els aspirants seran qualificats com a Apte o No Apte,
quedant aquests darrers eliminats del procediment selectiu.

6.1.3. Tercera prova. Coneixements de llengua castellana (Obligatòria per a les persones aspirants que no
tinguin la nacionalitat espanyola)

Qui no tingui la nacionalitat espanyola haurà d’acreditar que està en possessió d’un certificat conforme han
cursat la primària i secundària a l’Estat Espanyol; del diploma d’espanyol (nivell superior) que estableix el Reial
Decret 1137/2002, de 31 d’octubre o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti la superació de totes les
proves dirigides a l’obtenció d’aquest, o del certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les
escoles oficials d’idiomes.

Per superar la prova s’haurà de demostrar un nivell de coneixements equivalents al que caldria per a l’obtenció
del certificat esmentat al paràgraf anterior.

Les persones aspirants seran qualificades com a Apte o No Apte, quedant aquestes darreres eliminades del
procés selectiu.

6.1.4. Quarta prova (obligatòria i eliminatòria). Supòsit pràctic (obligatori i eliminatori)

Per a cada àrea funcional, es convocarà a les persones aspirants a la realització de les següents proves:
resolució d’un o més supòsits pràctics i/o resolució de qüestions teòriques i/o desenvolupament de temes
relacionats/des amb el contingut de les funcions descrites per a cadascuna de les Àrees Funcionals de la base
1.
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L’exercici es qualificarà fins a un màxim de 10 punts, essent eliminats del procés els aspirants que no
obtinguin un mínim de 5 punts.

Seguidament es farà el sumatori de les proves puntuables realitzades fins el moment i s’ordenarà les persones
aspirants de major a menor segons la puntuació obtinguda. En qualsevol cas, no passaran a la següent prova,
un nombre d’aspirants superior a 30 aspirants, ordenats per rigorós ordre de puntuació en el citat exercici. En
cas d’empat, en puntuació en la darrera posició que dóna dret a passar a la següent prova de selecció,
passaran tots aquells aspirants que estiguin empatats en idèntica puntuació.

6.1.5. Cinquena prova: Valoració de les competències professionals (obligatòria i eliminatòria)

La prova serà obligatòria i consistirà en l’avaluació, mitjançant l’administració d’un test de competències, si el
Tribunal ho considera convenient, i la realització d’una entrevista individualitzada, de les 8 competències
professionals considerades pròpies de la categoria objecte de la convocatòria, i que són les que tot seguit es
detallen :

- Compromís professional.

- Treball en equip.

- Orientació al servei públic.

- Pensament analític.

- Recerca d’informació i actualització de coneixements.

- Flexibilitat i obertura al canvi.

- Rigor i organització.

- Comunicació i influència.

Aquesta prova es valorarà fins a un màxim de 6 punts, essent eliminats del procés els aspirants que no
obtinguin un mínim de 3 punts. Seguidament es farà el sumatori de les proves puntuables realitzades fins el
moment i s’ordenarà les persones aspirants de major a menor segons la puntuació obtinguda. Es mantindran
en el procés selectiu les 25 persones millor classificades.

6.2. Fase de concurs

Per ser valorada la fase de concurs, les persones aspirants hauran d’omplir obligatòriament el model de
currículum vitae que es publicarà coincidint amb l’anunci de la primera prova. En aquest model de currículum
vitae les persones aspirants inclouran els mèrits que proposin per ser avaluats pel tribunal d’acord amb la
relació de mèrits puntuables recollits a la base 7 de la present convocatòria.

Per tal que aquests mèrits siguin objecte de valoració hauran d’anar acompanyats de les corresponents
fotocòpies dels documents acreditatius de tots i cadascun dels mèrits al·legats. Tots els fulls i documents que
formin part d’aquest currículum vitae aniran degudament paginats.

Les persones aspirants convocades a la cinquena prova del procés selectiu hauran de presentar i lliurar al
tribunal aquest model de currículum vitae en el moment en que vagin a efectuar-la.

La Comissió de Selecció es reserva el dret de sol·licitar documentació complementaria que clarifiqui la
naturalesa o la durada de l’activitat desenvolupada per la persona aspirant.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d’anar acompanyada de la corresponent
traducció jurada.

A efectes de valoració dels mèrits presentats, no es valoraran els mèrits obtinguts amb posterioritat a la data
de finalització del termini de presentació d’instàncies per participar en el procés.

6.2.1. Criteris de valoració de la fase curricular

Es tindran en compte per part de la Comissió de Selecció com a criteris de valoració, discrecionalment
apreciats, els següents :

a) Experiència professional com a titulat superior en els àmbits professionals de la Informàtica, les Enginyeries
i les Telecomunicacions, en les àrees funcionals descrites en la base 1 d’aquesta convocatòria, tant en el sector
públic com en el sector privat. Fins a 9 punts.

Per tal que l’experiència professional sigui susceptible de valoració serà imprescindible que la categoria de
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contractació que consti als contractes presentats, la naturalesa de l’activitat empresarial o professional
exercida i documentada i/o les acreditacions de serveis prestats a l’administració, estiguin vinculats a
l’experiència professional.

L’acreditació documental de l’experiència professional en el sector públic s’efectuarà mitjançant còpia de la
certificació emesa per l’òrgan competent de l’administració pública d’origen, que acrediti el tipus de relació de
serveis, grup professional, cos, categoria i períodes de treball de l’aspirant. En cas de tractar-se d’experiència
professional en el sector privat, caldrà aportar : si es tracta de treballador per compti d’altri: fotocòpia dels
contractes de treball, i certificació de vida laboral emesa per la Tresoreria General de la Seguretat Social on
consti el període o períodes al·legats i el grup de cotització del treballador. Si es tracta d’un treballador
autònom : Certificat de l’Agència Tributària on consti l’alta i la naturalesa de l’activitat empresarial o
professional exercida, l’epígraf i durada de la mateixa i Declaracions de l’Impost de la Renda de les persones
físiques ( IRPF) dels períodes que es proposin al Tribunal per ser avaluats com a autònoms.

b) Formació. Es valorarà preferentment màsters, titulacions acadèmiques i estudis de postgrau vinculats amb
les tasques a desenvolupar en els àmbits funcionals en l’esmentada base 1. Fins a un màxim de 5 punts.

 

7. Acreditació dels requisits .

Les persones aspirants seleccionades per formar part d’aquesta Borsa hauran d’acreditar documentalment,
abans de ser contractades com a personal laboral temporal, els requisits assenyalats a la base 2 d’aquesta
convocatòria, mitjançant la presentació dels documents originals. La formalització de la contractació restarà
condicionada a l’acompliment de la totalitat dels requisits formals de la convocatòria. Tota la documentació que
es presenti en llengua estrangera haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

 

8. Comissió de Selecció

8.1. La Comissió de selecció de la convocatòria estarà format per un/a president/a, tres vocals i un/a secretari/
ària designats per la Corporació de conformitat amb els criteris de l’article 60 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril, de
l’Estatut Bàsic de l’empleat públic. Igualment per a cadascun dels membres titulars li serà designat un membre
suplent.

La composició nominal de la Comissió de selecció serà oportunament publicada al DOGC amb caràcter previ a
l’inici de la fase selectiva.

A més, dels membres que formen part de la Comissió de Selecció, a les sessions que s’estableixin hi podran
assistir, amb veu però sense vot, un observador titular, i un de suplent, designats pel Comitè d’Empresa.
Aquests observadors, tindran accés, si ho volen, als expedients de qualificació de les persones aspirants, i
podran sol·licitar que les seves observacions constin en les actes de les sessions corresponents.

8.2. La designació dels observadors s’efectuarà amb caràcter previ a la realització de les proves.

8.3. Els membres de la Comissió hauran d’abstenir-se d’intervenir i notificar-ho al Departament de Recursos
Humans de l’IMI quan concorrin circumstàncies que preveu l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

8.4. La Comissió podrà disposar, si així ho creu convenient, la incorporació d’assessors/es especialistes que
col·laborin amb els seus membres en l’elaboració i/o valoració dels exercicis.

8.5. A l’efecte de comunicacions i altres incidències, la Comissió tindrà la seva seu al Departament de Recursos
Humans de l’IMI ( Avinguda Diagonal, 220, 4a. planta ), la qual prestarà el suport material i tècnic necessari
per a la seva actuació.

 

9. Recursos

D’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener en concordança
amb el Decret d’Alcaldia d’1 de juliol de 2011 de delegació de competències en el 1r. Tinent d’Alcalde, BOPB de
18 de juliol de 2011, contra els actes de l’autoritat convocant els interessats podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la data de la seva publicació.

Els actes i resolucions de la Comissió de selecció es poden impugnar per les persones interessades mitjançant
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recurs d’alçada davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
data de la seva notificació o publicació.

Contra aquestes bases es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant la Primera Tinència d’Alcaldia
en el termini d’un mes a comptar des l’endemà de la seva publicació o bé recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos des de l’endemà de la seva publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

 

 

Annex 1

 

Temari. Àrea Smarts Cities i Telecomunicacions.

1. La liberalització de les telecomunicacions i el marc legislatiu vigent. La Comissió Nacionals del Mercat de la
Competència. Estructuració dels diferents mercats de sector i obligacions de les Administracions Públiques per
actuar com a operadors.

2. Infraestructures de telecomunicacions. Diferències fonamentals entre els mitjans físics i sense fils. Tipus de
mitjans físics (par de coure, coaxial, fibra òptica) i característiques de transmissió. Avantatges i punts febles de
cada suport físic considerat. Solucions pel desplegament de xarxes en edificis i en entorn urbans. Solucions
comercials actuals i tendències.

3. Convergència de veu i dades sobre xarxes TCP/IP. Telefonia IP i l’estàndard SIP, característiques de la
tecnologia. Consideracions en el disseny de xarxes de veu i dades. Sistemes de suport a l’atenció telefònica i
plataformes Contact Center. Arquitectura típica d’una plataforma d’atenció al ciutadà en un entorn de
convergència IP. Solucions comercials existents.

4. Seguretat en la connexió a Internet. Problemes típics: intrusions, accessos no autoritzats a serveis, recepció
de software, confidencialitat, denegació de servei. Ús d’internet o les xarxes comercials com a eina d’accés al
serveis corporatius. Seguretat i xarxes corporatives. Dispositius i sistemes físics i lògics de control d’accés a la
xarxa.

5. Les ciutats intel·ligents (Smart Cities) i la gestió de l’entorn urbà. Aspectes a considerar en un entorn
d’integració de serveis. Les xarxes de sensors: protocols, nivell d’estandardització, arquitectures possibles de
desplegament. Plataformes de gestió de serveis i estructuració de serveis.

 

Temari. Àrea de Desenvolupament.

1. L’evolució de la informàtica : història, situació actual, tendències, perspectives de futur.

Sistemes d’informació d’una entitat, privada o pública. Sistemes corporatius, departamentals i personals.
Exemples a l’Ajuntament de Barcelona.

2. La legislació de protecció de dades de caràcter personal. Les dades de caràcter personal, el dret a la
intimitat. Les lleis de protecció de dades: Ordenament jurídic espanyol. Aplicació a l’Ajuntament de Barcelona i
als seus Sistemes d’Informació. Esquema Nacional de Seguretat.

3. Cicle de vida de la gestió del projecte, components. Proposta de projecte: estimació costos, planificació i
organització. Execució, seguiment i tancament. El pla de projecte, la gestió dels participants, gestió dels riscos.

4. Metodologies de Gestió de projectes informàtics. Definicions, comparació, avantatges i inconvenients.

5. Sistemes d’Informació: disseny del sistema objecte. Plantejament general, anàlisi i disseny de canvis,
disseny d’activitats. Disseny del model conceptual, del model lògic i del model arquitectònic. Components i
metodologies per a cadascun dels models. Anàlisi cost/benefici.

6. Anàlisi funcional o disseny lògic. Components estàtics, dinàmics, quantitatius i especials, disseny d’interfícies
(ergonomia i usabilitat): definicions, descripcions i característiques. Metodologies. Elements UML relacionats.

7. Validació del programari: Proves del programari: jocs de proves, tipus de proves. Validació formal: definició,
fonaments i descripció.

8. Validació del programari: Proves Arquitectura del programari. Definició i descripció dels diferents patrons
més importants: Arquitectura per capes. Arquitectura client/servidor. Exemples d’utilització.
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9. Assegurament de la Qualitat del Programari: en el procés de construcció i en el producte resultant. Mètodes
i eines.

 

Temari. Àrea d’Operacions i Explotació i Sistemes.

1. L’evolució de la informàtica: història, situació actual, tendències, perspectives de futur.

2. Sistemes d’informació d’una entitat, privada o pública. Sistemes corporatius, departamentals i personals.
Exemples a l’Ajuntament de Barcelona.

3. Ofimàtica: eines d’ajuda al treball tècnic i administratiu. Fulls de càlcul, bases de dades, etc. Definició,
descripció i característiques més rellevants. Estàndards. Tendències.

4. L’organització d’un departament d’informàtica. Explotació, desenvolupament i suport tècnic. Funcions
bàsiques. Noves funcions. El suport a l’usuari d’informàtica. Necessitats. Particularitats. Diferències entre el
llenguatge tècnic i el de l’usuari. Problemàtica existent. Alternatives. Exemples a l’Ajuntament de Barcelona.

5. El correu electrònic. Àmbits d’aplicació. Solucions de mercat. Solució i sistemes implantats a l’Ajuntament de
Barcelona.

6. Sistemes de suport a l’atenció telefònica. Components d’un sistema de suport a l’atenció telefònica. Evolució
del model: de l’ACD al Contact Center. Arquitectura típica d’una plataforma d’atenció al ciutadà en un entorn
de convergència IP. Ús del protocol SIP. Solucions comercials existents.

7. Centre de Processament de Dades. Descripció, factors importants a tenir en compte. Plans de contingència i
recuperació de desastres.

8. Fitxers i Bases de Dades. Administració de la base de dades: funcions de l’administrador. Infraestructura de
maquinari i programari. Creació de la base de dades i elements a tenir en compte. Requeriments a exigir a les
aplicacions que utilitzen la base de dades. Tasques quotidianes.

9. Acords de Nivell de Servei. Descripció i paràmetres habituals.

10. Monitorització dels sistemes d’informació. Concepte, disseny, planificació, control i simulació.

Arquitectura de sistemes de comunicacions. El model de referència d’interconnexió de sistemes obertes (OSI)
de ISO. Estructuració per capes. Les primitives de servei. Funcionalitats de cada nivell.

11. Centre de Processament de Dades. Descripció, factors importants a tenir en compte. Plans de contingència i
recuperació de desastres.

 

 

Annex 2.-

 

Adreces del Centres d’Atenció al Disminuït dependents de l’ Institut Català d’Assistència i Serveis socials

- EVO laboral de Barcelona. Adreça: Avinguda Paral·lel 145, 2ª planta 08004.-Barcelona. Tel. 93.424.82.04
Fax: 93.424.52.06. Zona d’influència: Totes les comarques de Barcelona (inclòs el Vallès Occidental, Bages i
Berguedà)

- Centre d’atenció a persones disminuïdes (CAD Girona). Adreça: Emili Grafit, 2, tel. 972.48.60.60. Per a
Girona ciutat i comarques.

- Centre d’atenció a persones disminuïdes (CAD Lleida). Adreça: Av. Del Segre, 5, tel. 973.70.36.00. Per a
Lleida ciutat i comarques.

- Centre d’atenció a persones disminuïdes (CAD Tarragona). Adreça: Av. Andorra,9, baixos. Tel. 977.21.34.71.
Per a Tarragona ciutat i comarques (excepte les comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta).

- Centre d’atenció a persones disminuïdes (CAD Terres de l’Ebre). Adreça: C/ Ruiz de Elda 33 (Amposta). Tel.
977.70.65.34. Per a Comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta.
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Annex 3

 

Oficines d’Informació i Atenció al Ciutadà

Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC):

- Horari general (excepte OAC Sant Miquel): de dilluns a dimecres i divendres de 8:30h a 14:30h. Dijous de
8:30h a 20:00h (últim torn 19:30).

- Horari general OAC Sant Miquel: de dilluns a dissabte de 8:30h a 20:00h (últim torn 19:30).

- Horari estiu (excepte OAC Sant Miquel): (del 24 de juny al 24 de setembre): de dilluns a divendres de 8:30h
a 14:30 h.

- Horari estiu OAC Sant Miquel (de l’1 al 31 d’agost): de dilluns a divendres de 8:30h a 20:00h. Dissabte de
9:00h a 14:00h.

- Oficina d’Atenció al Ciutadà de Ciutat Vella, c/ Ramelleres, 17

- Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de l’Eixample, c/ Aragó, 328

- Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de Sants -Montjuïc, c/ Creu Coberta, 104

Copseu Marina: Pg. Zona franca, 185-219

- Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de Les Corts, Pl. Comas, 18

- Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, c/ Anglí, 31

- Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de Gràcia, Pl. Vila de Gràcia, 2

- Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte d’Horta-Guinardó, Lepant, 387

- Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de Nou Barris, Pl. Major Nou Barris, 1 Subseu Zona Nord: c/
Costabona, 3-5

- Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de Sant Andreu, c/ Segre, 24-32

- Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de Sant Martí , Pl. Valentí Almirall, 1

- Oficina d’Atenció al Ciutadà Pl. Sant Miquel, Pl. Sant Miquel núm. 3

Només informació

- www.bcn.cat

- Telèfon d’Informació “010” (Establiment: 0,47 €. Cost/min: 0,06 €. Tarifat per segons. IVA inclòs)

- Telèfon 807-117-700 per a informació des de fora de l’àrea metropolitana (Establiment: 0,11 €. Cost/min:
0,41 €. Tarifat per segons. IVA inclòs)

 

 

Annex 4

 

Punts Wifi de la ciutat de barcelona

 

El Raval

Biblioteca Sant Pau Santa Creu Hospital, 56

Centre Cívic Drassanes Nou de la Rambla, 39-43
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Centre de Serveis Personals Raval Nord - Erasme Janer Erasme Janer, 8

Centre de Serveis Socials Drassanes Nou de la Rambla, 45

Edifici Bonsuccés Plaça del Bonsuccés, 3

Foment de Ciutat Vella Pintor Fortuny, 17-19

Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte de Ciutat Vella Ramelleres, 17

Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Ciutat Vella Ramelleres 17

Unitat Territoral de la Guàrdia Urbana del Districte de Ciutat Vella La Rambla, 43

El Barri Gòtic

Casal de Gent Gran Pati Llimona Correu Vell, 5

Centre Cívic Pati Llimona Regomir, 3

Centre de Serveis Personals del Gòtic Correu Vell, 5

Museu d'Història de la Ciutat - Conjunt monumental de la plaça del Rei Plaça del Rei, 7-9

Museu Frederic Marès Plaça de Sant Iu, 6

Oficina d'Atenció al Ciutadà (Ajuntament)Plaça de Sant Miquel, 3-5

Sala Ciutat Ciutat, 2

La Barceloneta

Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat Comte de Santa Clara, 8-12

Centre Cívic Barceloneta Conreria, 1-9

Centre de Serveis Socials Barceloneta Balboa, 13

Centre d'Informació de la Platja (Biblioplatja)Passeig Marítim de la Barceloneta, 25-29

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

Biblioteca Francesca Bonnemaison Sant Pere més Baix, 7

Casal de Gent Gran Comerç Comerç, 52

Centre Cívic Convent de Sant Agustí Comerç, 36

Centre de Serveis Personals Convent de Sant Agustí Plaça de l'Acadèmia, 1

Galeria d'Art Montcada —art contemporani—(DHUB Montcada)Montcada, 12

Museu Barbier-Mueller d'Art Precolombí Montcada, 14

Museu de Ciències Naturals - Edifici de Geologia Passeig de Picasso, 9

Museu de Ciències Naturals - Edifici de Zoologia Passeig de Picasso, 5

Museu Picasso Montcada, 15
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Parc de la Ciutadella – Ludoteca Passeig de Picasso, 1-3

Parc de la Ciutadella - Museu de Geologia Passeig de Picasso, 9

El Fort Pienc

Biblioteca Fort Pienc Ribes, 12

Centre Esportiu Municipal Estació del Nord Nàpols, 42

Espai de Gent Gran Fort Pienc Ribes, 14

Espai Jove de l'Eixample Alí Bei, 120

La Sagrada Família

Biblioteca Sagrada Família Provença, 480

Centre Cívic Sagrada Família Provença, 480

Centres de serveis socials Sagrada Família Mallorca, 425

Espai de Gent Gran Sagrada Família Mallorca, 425

La Dreta de l'Eixample

Biblioteca Sofia Barat Girona, 64-68

Centre Cívic Casa Elizal de València, 302

Mercat de la Concepció Aragó, 311, bis

Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte de l'Eixample Aragó, 326-328

La Nova Esquerra de l'Eixample

Biblioteca Joan Miró Vilamarí, 61

Biblioteca Lola Anglada Rocafort, 236

Centre Cívic Casa Golferichs Gran Via de les Corts Catalanes, 491

Espai de Gent Gran de l'Esquerra de l'Eixample Rosselló, 78-82

Parc Joan Miró Aragó, 2

Sant Antoni

Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver Comte Borrell, 44-46

Centre Cívic Cotxeres Borrell Viladomat, 2

Espai de Gent Gran Sant Antoni Comte Borrell, 44-46

El Poble-sec

Biblioteca Poble-sec Francesc Boix Blai, 34

Centre Cívic El Sortidor Plaça del Sortidor, 12
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Centre de Serveis Socials Poble-sec Plaça del Sortidor, 12

La Marina de Port

Biblioteca Francesc Can del Amnistia Internacional, 8-14

Centre Cívic La Cadena Mare de Déu del Port, 397-401

Centre de Serveis Socials La Marina Foneria, 19

Centre Esportiu Municipal Piscines Bernat Picornell (*)Avinguda de l'Estadi, 30-38

Museu Etnològic (*)Passeig de Santa Madrona, 16-22

La Font de la Guatlla

Centre Cívic Font de la Guatlla Rabí Rubèn, 22

Hostafrancs

Centre Cívic Casinet d'Hostafrancs Rector Triadó, 53

Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte de Sants- MontjuïcCreu Coberta, 104-106

La Bordeta

Centre Esportiu Municipal La Bordeta Noguera Pallaresa, 34

Sants

Biblioteca Vapor Vell Passatge del Vapor Vell, s/n

Centre Cívic Cotxeres de Sants Sants, 79-81

Centre de Serveis Socials Sants Sants, 79-81

Punt d'Informació Juvenil de Sants-Montjuïc (El Punt) Muntadas, 1-33

Punt Multimèdia de Sants-Montjuïc (espais per a joves) Muntadas, 1-33

Les Corts

Arxiu Municipal del Districte de les Corts Dolors Masferrer, 29

Biblioteca Can Rosés Deu i Mata, 57

Centre Cívic Can Deu Plaça de la Concòrdia, 13

Mercat de les Corts Travessera de les Corts, 215

Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte de les Corts Plaça de Comas, 18

Departament de Llicències i Inspecció del Districte de les Corts Gandesa, 10

La Maternitat i Sant Ramon

Biblioteca de les Corts - Miquel Llongueras Riera Blanca, 1

Centre Cívic Pere Quart Comandant Benítez, 6
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Pedralbes

Palau Reial Pedralbes (DHUB Pedralbes)Avinguda Diagonal, 686

Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes

Biblioteca Collserola - Josep Miracle Reis Catòlics, 16-34

Centre Cívic l’Elèctric - Comissionat de les Planes Carretera Vallvidrera a St Cugat, km 6,5

Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán Reis Catòlics, 16-34

Sarrià

Casal de Gent Gran Can Fàbregas Plaça de Pere Figuera i Serra, 1

Mercat de Sarrià Reina Elisenda de Montcada, 8

Les Tres Torres

Biblioteca Clarà Doctor Carulla, 22-24

Mercat de Tres Torres Els Vergós, 2

Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte de Sarrià- Sant Gervasi Anglí, 31

Sant Gervasi - la Bonanova

Centre Cívic Vil•la Florida Muntaner, 540-548

Sant Gervasi – Galvany

Centre Cívic Can Castelló Castelló, 7

Centre Cívic Casa Sagnier - Casal de joves - Punt d’informació per a joves Brusi, 51-61

Vallcarca i els Penitents

Biblioteca Jaume Fuster Plaça de Lesseps, 20-22

Camp de Futbol Municipal L'Àliga Plaça d'Alfonso Comín, 1

Casal de Gent Gran Penitents Passeig de la Vall d'Hebron, 76-80

Camp de Futbol Municipal L'Àliga Plaça d'Alfonso Comín, 1

Casal de Gent Gran Penitents Passeig de la Vall d'Hebron, 76-80

El Coll

Centre Cívic El Coll - Casal de Joves del Coll Duran i Borrell, 24-28

Centre Cívic El Coll - Punt de dinamització infantil Aldea, 15

Parc de la Creueta del Coll Passeig de la Mare de Déu del Coll, 77

La Salut
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Camp Municipal de Futbol Nou Sardenya Secretari Coloma, 138-140

Casal del Barri Cardener Cardener, 45

Casal del Barri La Miranda Avinguda del Coll del Portell, 74

La vila de Gràcia

Biblioteca Vila de Gràcia Torrent de l'Olla, 104

Casal de Gent Gran Montmany Montmany, 45

Centre de Serveis Socials Gràcia Plaça de Rius i Taulet, 6

Espai Jove La Fontana Gran de Gràcia, 190

Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte de Gràcia(seu administrativa)Francisco Giner, 46

El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova

Centre Cívic La Sedeta Sicília, 321

Centre Esportiu Municipal Claror Sardenya, 333-335

El Baix Guinardó

Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda Camèlies, 76-80

Casal de Gent Gran Baix Guinardó Marina, 380

Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte d'Horta- Guinardó (seu del Districte)Ronda del Guinardó, 49-51

El Guinardó

Centre Cívic Guinardó Ronda del Guinardó, 113

Centre Esportiu Municipal Guinardó - Torrent Melis Telègraf, 31

El Carmel

Biblioteca El Carmel - Juan Marsé Murtra, 135-145

Centre Cívic El Carmel Santuari, 27-29

Espai Jove Boca Nord Agudells, 37-45

Pretaller Carmel Lugo, 40

La Teixonera

Centre Cívic La Teixonera Aragó, 75

Sant Genís dels Agudells

Centre Cívic Casa Groga Avinguda de Jordà, 17-27

Montbau

Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró Àngel Marquès, 4-6
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Parc del Laberint d'Horta Passeig dels Castanyers, 1-17

La Vall d'Hebron

Casal de Gent Gran Vall d'Hebron Arquitecte Moragas, 5

Centre Esportiu Municipal Vall d'Hebron Passeig de la Vall d'Hebron, 166-176

Centre Municipal de Tennis Vall d'Hebron Passeig de la Vall d'Hebron, 178

La Clota

Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions Avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer, 30

Horta

Biblioteca Horta - Can Mariner Vent, 1

Casal de Gent Gran d'Horta Feliu i Codina, 37

Centre Cívic Matas i Ramis Feliu i Codina, 20

Centre de Serveis Socials Santes Creus Plaça de les Santes Creus, 1

Consell de la Joventut Districte d'Horta-Guinardó Plaça d'Eivissa, 17-18

Punt d'Informació Juvenil Horta, 68-70

Vilapicina i Torre Llobeta

Biblioteca Torre Llobeta Santa Fe, 2, bis

Centre Cívic Torre Llobeta Santa Fe, 2

Porta

Centre Cívic Porta – Sóller Plaça de Sóller, 1

Centre Esportiu Municipal Can Dragó Rosselló i Porcel, 7

El Turó de la Peira

Centre Cívic Can Basté Passeig de Fabra i Puig, 274-276

Centre Cívic Les Basses Teide, 20

La Guineueta

Biblioteca Nou Barris Albert Einstein, 2-4

Casal de Joves Guineueta (Ca n'Ensenya)Plaça de Ca n'Ensenya, 4

Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte de Nou Barris Doctor Pi i Molist, 133

Canyelles

Biblioteca Canyelles Ronda de la Guineueta Vella, 34

Mercat de Canyelles Antonio Machado, 10
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Les Roquetes

Biblioteca Les Roquetes Via Favència, 288, bis

Centre Cultural Ton i Guida Romaní, 6

La Prosperitat

Casal del Barri de Prosperitat Plaça d'Àngel Pestaña, 1

La Trinitat Nova

Mercat de la Trinitat La Pedosa, 21

Torre Baró

Centre de Barri Torre Baró Escolapi Càncer, 39-41

Ciutat Meridiana

Centre Cívic Zona Nord Avinguda dels Rasos de Peguera, 19

Trinitat Vella

Centre Esportiu Municipal Trinitat Vella Via Bàrcino, 84-86

Baró de Viver

Centre Cívic Baró de Viver Passeig de Santa Coloma, 108

El Bon Pastor

Biblioteca Bon Pastor Estadella, 62

Sant Andreu

Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra Segre, 24-32

Casal de Gent Gran Bascònia Bascònia, 42-46

Centre Cívic Sant Andreu Gran de Sant Andreu, 111

Centre Cultural Can Fabra Segre, 24

Centre Esportiu Municipal Sant Andreu Santa Coloma, 25

Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte de Sant Andreu Plaça d'Orfila, 1

La Sagrera

Biblioteca Garcilaso Juan de Garay, 116-118

Biblioteca La Sagrera - Marina Clotet Camp del Ferro, 1-3

Centre Cívic Sagrera Martí i Molins, 29

Centre Garcilaso Juan de Garay, 116

Parc de la Pegaso Sagrera, 179
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El Congrés i els Indians

Casal de Barri Congrés-Indians Manigua, 25-39

Navas

Casal d'Avis de Navas - Associació de Veïns del Barri de Navas Capella, 14-20

El Camp de l'Arpa del Clot

Espai Antonio Miró Peris Plaça de Carme Monturiol, 10

El Clot

Oficina d'Atenció al Ciutadà Districte de Sant Martí Plaça de Valentí Almirall, 1

Sala de Lectura del Clot - Sala d'Estudi del Clot Clot, 27

El Parc i la Llacuna del Poblenou

Casal de Gent Gran del Parc – Sandaru Buenaventura Muñoz, 21

Centre Cívic Parc – Sandaru Buenaventura Muñoz, 21

La Vila Olímpica del Poblenou

Arxiu Municipal Administratiu Avinguda del Bogatell, 17

Biblioteca Xavier Benguerel Avinguda del Bogatell, 17

Centre Esportiu Municipal Nova Icària Avinguda d'Icària, 167-185

El Poblenou

Biblioteca Poblenou - Manuel Arranz Joncar, 35

Casal de Gent Gran Taulat - Can Saladrigas Llull, 214

Centre Cívic Can Felipa Pallars, 275-277

Centre de Serveis Socials Poblenou Pallars, 275-277

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou

Centre de Barri Diagonal Mar Selva de Mar, 22-24

El Besòs i el Maresme

Biblioteca Ramon d'Alòs-Moner Prim, 87-89

Centre Cívic del Besòs Rambla de Prim, 87

Centre de Serveis Socials Besòs Rambla de Prim, 87

Provençals del Poblenou

Casal de Gent Gran Paraguai - PerúParaguai,11

Sant Martí de Provençals
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Biblioteca Sant Martí de Provençals Selva de Mar, 213-229

Casal de Gent Gran de Sant Martí Selva de Mar, 213-229

Centre Cívic Sant Martí Selva de Mar, 213-229

Centre Cívic Sant Martí de Provençals Selva de Mar, 213-229

Centre Cívic Sant Martí de Provençals - Casal Infantil Sant Martí Selva de Mar, 213-229

La Verneda i la Pau

Casal Infantil El Drac Via Trajana, 18

Centre de Barri La Pau – Piramidón Pere Vergés, 1

 

 

Annex 5

 

Sol·licitud d’admissió a la Borsa de treball de Tècnic/a Superior d’Informàtica de l’Institut Municipal
d’Informàtica.

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

Instancia borsa Treball Rellevistes2.pdf
 

 

(15.028.050)
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Institut Municipal d’Informàtica - Hàbitat Urbà   
 
Dept. Recursos Humans IMI. 
Avda. Diagonal, 220, 2a.pl. 
08018 - Barcelona 
Telèfon 291.83.82 
www.bcn.cat 

 
 
 

Sol·licitud d’admissió a la Borsa de treball de Tècnic/a Superior d’Informàtica de l’Institut Municipal d’Informàtica. 

 
Dades de la convocatòria 

Tècnic/a Superior d’Informàtica  

Data publicació al DOGC 
          –DOGC núm. 

Data límit presentació instàncies 
 

Dades personals 

1r Cognom  
 

2n Cognom 
 

Nom  
 

Sexe 
             home    dona 

Data naixement  
 

NIF  
 

Telèfon 
 

Mòbil Domicili 

Localitat 
 

Codi Postal 
 

Nacionalitat 
 

Adreça mail 
 

 
Us manifesto respectuosament que: 

 Desitjo concórrer a la convocatòria pública per a la constitució de la Borsa de Treball de la categoria de 
Tècnic/a Superior d’Informàtica de l’Institut Municipal d’Informàtica en el/les Àrea /es Funcional/s : 

 
             Àrea Smarts Cities i Telecomunicacions. 
             Àrea Desenvolupament. 
             Àrea d’Operacions i Explotació i Sistemes. 

 Reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les bases de la convocatòria. 

 Declaro que són certes totes les dades que manifesto. 
 

Per les raons exposades, SOL·LICITO ser admès/admesa a prendre part en l’esmentada convocatòria. 
 
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA: 
 

Pàgina    Document 

 - Fotocòpia del DNI.  

 - Fotocòpia de la titulació acadèmica.  

 - Certificació original emesa pels òrgans o autoritats corresponents que acreditin els diferents 
requisits de participació. 

 - Currículum professional, degudament documentat. 
(Juntament amb aquesta instància es facilita un model de resum de currículum) 

 - Fotocòpia acreditativa d’estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 
(antic C) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. 

 - Fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits al·legats ( base 6.1) 

Signatura 
 
 
 
 

 Lloc i data 
 

* Per a una correcta tramitació és imprescindible omplir les caselles ombrejades 
 

Us recordem la necessitat de presentar aquesta instància per duplicat 
Juntament amb aquesta instància es facilita un model de resum de currículum que cal que ompliu. 
Les dades personals recollides seran incorporades en el sistema informàtic de l’Ajuntament de Barcelona i només es podran 
cedir de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podent 
l’interessat/da exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tal com estableix l’art. 5 de l’esmentada llei. 

 
EXCM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L' AJUNTAMENT DE BARCELONA 
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