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L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat selecciona:

1 ANALISTA PROGRAMADOR/A
Es requereix:
• Tenir 16 anys complerts
• Tenir nacionalitat espanyola, o estar en possessió de la residència legal a Espanya
• Estar en possessió de la titulació d’Enginyeria Tècnica Informàtica, o equivalent.
• Certificat de nivell C de llengua catalana o equivalent.
Es valora:
• Experiència en l’àmbit d’anàlisi i programació informàtica, a l’Administració Pública i/o
al sector privat.
• Coneixements i experiència en l’àmbit de: sistemes operatius, bases de dades, eines
ofimàtiques, anàlisi orgànica, llenguatges de programació i eines de
desenvolupament.
• Formació en organització del treball i/o procediments i organització de l’administració
local.
• Coneixements i experiència en programació i desenvolupament d’aplicacions
informàtiques, en especial en:
o Programació: JavaScript, Java, jQuery, LotusScript, Web Services, App mòbil.
o Disseny web: HTML, CSS, CSS Responsive, Bootstrap, AJAX, Xpages..
o Estructures de dades: XML, JSON.
o Bases de dades: ORACLE, Notes/Domino.
• Coneixements d'anglès a nivell First Certificate o equivalent.
• Estar empadronat/ada a Sant Boi de Llobregat.
S’ofereix:
• Contracte eventual per un any.
• Jornada anual de 1647 hores anuals.
• Salari: 33.399,55 euros bruts anuals.
• Incorporació: mitjans de setembre.
La persona seleccionada s’encarregarà fonamentalment de:
•
•
•
•
•

Estudiar i analitzar les necessitats plantejades per les persones usuàries i la
problemàtica que comporta.
Desenvolupar aplicacions informàtiques en els llenguatges d’ús a l’Ajuntament, en
funció de la planificació establerta i de les necessitats dels serveis.
Dirigir i implantar projectes informàtics a partir dels objectius fixats, tenint en compte
la integració i estratègia de l’Ajuntament.
Coordinar-se amb empreses externes especialitzades per tal de plantejar millores i
supervisar la qualitat dels productes.
Mantenir, documentar i assessorar a les persones usuàries en les aplicacions
informàtiques de l’Ajuntament, així com prestar suport a l’usuari/a puntualment o
impartir sessions concretes de formació.
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Les persones interessades han de lliurar el seu currículum amb fotografia recent,
fotocòpia del títol formatiu requerit, fotocòpia del certificat de nivell C de català, i
fotocòpia del DNI al registre general d’entrada de l’Ajuntament, des del dia 14 al 20 de
setembre de 2018.
També podràn presentar-se via telemàtica, amb certificat electrònic, a travès del portal
de tràmits de l’ajuntament: www.santboi.cat/tràmits/OfertaPúblicad’Ocupació.
Entre les persones presentades es farà una preselecció dels c.v. més adients per a
continuar amb el procés de selecció i només aquestes seran convocades.
Els anuncis successius relacionats amb el procés de selecció seran fets públics al
web de la corporació. Donat el caràcter urgent per cobrir aquesta vacant, recomanem
fer un seguiment molt estret del procés de selecció.

