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BASES PER AL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ, EN RÈGIM DE 
CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN ANALISTA DE SISTEMES 

 
Caràcter: Lliure 
Categoria: Analista de Sistemes 
Naturalesa: Personal laboral de duració determinada  
Retribució: 37.617,78 bruts anuals, segons el Conveni vigent. 
Llocs: 1 
 
1.  Règim de la contractació 
 
El contracte serà en la modalitat d‘Interí, previst a l’Estatut dels Treballadors a l’art. 
15.1.c essent l’objecte la substitució de una persona amb situació de baixa per 
Incapacitat Temporal  
 
Sense prejudici de la necessària especificació en el contracte individual, es contempla 
un període de prova de sis mesos. 
 
2. Funcions 
 
Les funcions del Analista de Sistemes consistiran en les següents activitats relacionades  
 

 Supervisar el correcte funcionament dels servidors d'aplicacions i bases de dades 
que estiguin al seu càrrec.  

 Supervisar la instal·lació o instal·lar, si cal, les diferents utilitats o aplicacions en 
els diferents servidors que estiguin al seu càrrec.  

 Vigilar la seguretat dels servidors en totes les seves vessants.  
 Procedir a l'auditoria contínua del compliment de la LOPD en el seu vessant 

informàtica, i el compliment de l'ENS. 
 
Per l’execució d’aquestes funcions es requereix: 
 

 Coneixements de servidors d'aplicacions  Open Source (Jboss, Tomcat, etc). 
 Coneixements en administració de sistemes UNIX / Linux, Apache.  
 Coneixements en administració de sistemes Windows Server (directori actiu).  
 Anglès nivell tècnic.  

 
3. Requisits dels aspirants 
 
1) Ser major d’edat 
 
2) Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea, 
segons els termes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, o bé ser estranger resident legalment 
a Espanya, conforme a l’article 10.2 de la Llei Orgànica 4/2000 d’11 de gener. 
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3) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les 
funcions encomanades. 
 
4) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 
Administracions Públiques, no haver estat inhabilitat per a l’exercici de funcions 
públiques. 
 
5) No trobar-se incurs en cap dels supòsits d’incompatibilitats previstos a la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques. 
 
6) Estar amb possessió del títol de Llicenciat, Enginyer o Grau en Informàtica. 
 
El compliment d’aquests requisits s’entenen referits a la data de finalització del termini 
de presentació de les sol·licituds. 
 
4. Tribunal qualificador   
 
President: Jose Arbos Tomàs 
Suplent: Antonio Colom Oliver 
 
Secretari:  Miquel Ballester Oliver 
Suplent:   José Llull Pastor 
 
Vocal 1:  José de Juan Solá 
Vocal 2: Jaume Vadell Durán 
 
Suplents dels Vocals: Pedro Serrano Peñalver 
   Jan Bülher Olivé 
 
Tots els membres del tribunal qualificador, excepte el Secretari titular, pertanyen a la 
plantilla de l’Institut Municipal d’Innovació. 
 
5. Procés de reclutament   
 
Publicació de la convocatòria a través dels següents organismes: SOIB, IMFOF, UIB a 
través de la Fundació Universitat Empresa, IMI www.imidepalma.es i a les oficines c/ 
Joan Maragall 3, Premsa local. 
 
Les instàncies estan disponibles a: IMI de Palma www.imidepalma.es i a les oficines c/ 
Joan Maragall, 3 Palma. 
 
Lloc de presentació d’ instàncies: c/ Joan Maragall, 3 Palma. S’han de presentar a 
l’adreça indicada de l’IMI, acompanyades per la documentació que es requereix més 
endavant (originals més còpies) 
 

http://www.imidepalma.es/
http://www.imidepalma.es/
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El termini per presentar les instàncies finalitzarà 15 dies hàbils des de la seva 
publicació al BOIB  . 
 
El segon dia hàbil s’exposarà la relació d’admesos i d’exclosos en el tauler d’anuncis 
d’aquest Institut, així com a la pàgina www.imidepalma.es d’aquest Institut. Hi constarà 
el número de document nacional d’identitat dels candidats i la causa de la no admissió. 
 
Aquesta llista estarà sotmesa a un termini de revisió de dos dies hàbils, els errors de fet 
podran ser esmentats en qualsevol moment, d’ofici o a petició de la persona interessada. 
 
El dia i lloc de realització de la  prova escrita seran comunicats en aquesta llista. 
 
6.- Procés de selecció  
 
6.1  Fase de prova escrita.  
 
Bloc 1: 20 punts, a raó de 2 punts per resposta correcta 
4 preguntes sobre Sistemes Operatius.  
4 preguntes sobre diferents servidors d'aplicacions. 
2 preguntes / exercicis pràctics (scripts, etc.).  
 
Bloc 2: 15 punts,  a raó de 1,5 punts per resposta correcte 
4 preguntes sobre coneixements normatius LOPD / ENS.  
4 preguntes sobre temes de seguretat IT.  
2 preguntes / exercicis sobre LOPD / ENS.  
 
Cal que el / la aspirant com a mínim aconsegueixi 12 punts en el bloc 1 i 9 en el bloc 2. 
 
Es dictarà resolució, el dia següent, que declari aprovada la llista provisional  de 
qualificacions que s’exposarà al tauler d’anuncis d’aquest Institut, així com a la pàgina 
www.imidepalma.es 
 
El termini de revisió, s’estableix en els dos dies hàbils següents.  
 
6.2  Fase de concurs. 
 
Es valorarà a als aspirants que hagin superat la prova escrita: 
 

a) Estar en possessió del certificat CISA o equivalent.. 2 punts 
b) Formació universitària en matèria de protecció de dades. 2 punts 
c) Formació en implantació i auditoria de sistemes de gestió de seguretat de la 

informació. 1 punt. 
 
 
 
 

http://www.imidepalma.es/
http://www.imidepalma.es/
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Es dictarà resolució, el dia següent, que declari aprovada la llista provisional  de 
qualificacions que s’exposarà al tauler d’anuncis d’aquest Institut, així com a la pàgina 
www.imidepalma.es 
 
El termini de revisió, s’estableix en els dos dies hàbils següents.  
 
6.3  Resultat final  
 
Serà el resultat de la suma de la puntuació de la fase de prova escrita (ambdós blocs) i la 
que resulti de la fase de concurs  
 
Es dictarà resolució que declari aprovada  la llista definitiva de qualificacions que 
igualment s’exposarà al tauler d’anuncis d’aquet Institut, així com a la pàgina 
www.imidepalma.es 
 
 
7. Documentació 
 
Emplenar la sol·licitud de l’annex adjunt a aquesta convocatòria. 
 
Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat. 
 
Fotocòpia compulsada de les titulacions i/o diplomes que s’aportin.  
 
Currículum Vitae (màxim dos fulls), amb fotografia actual. 
 
 
8. Resultat final 
 
Només en el cas de que aquesta contractació no arribi a bon terme o finalitzi abans del 
temps previst es podrà cridar per ordre de puntuació al qui ocupi el següent lloc aprovat, 
deixant sense efecte la mateixa en acabar el projecte. 
 
 
Palma, 9 de setembre de 2014. 
 
 
 
El gerent de l’IMI 
Jose Antonio Garcia Bustos  
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