Convocatòria d’un procés de selecció per proveir dos llocs
de treball, en règim laboral i mitjançant contracte laboral
de duració determinada, vinculats al programa
d’estratègia d’intel·ligència basada en l’anàlisi de dades
de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
Llocs que es convoquen:
Lloc 1. Tècnic/a intermedi/a SSGG (sistemes informació) (codi OAC053)
Lloc 2. Tècnic/a intermedi/a SSGG (analista de dades) (codi OAC054)
Descripció dels llocs de treball, requisits de participació i competències i
coneixements a valorar: veure l’Annex 1
Vinculació: contractació laboral de durada determinada d’obra o servei
determinat, vinculada al programa d’estratègia d’intel·ligència basada en
l’anàlisi de dades de l’Oficina Antifrau de Catalunya, de 3 anys de durada
màxima (Un primer període de 18 mesos ampliable a 18 mesos més, durada
màxima orientativa). Període de prova de 6 mesos.
Contingut de la sol·licitud: cal emplenar el formulari que es pot
descarregar a https://seuelectronica.antifrau.cat/ca/convocatories-depersonal/model-de-sol-licitud-per-a-convocatories-de-personal.html (no
omplir els camps “Núm.” ni “Data publicació en el DOGC” de l’apartat
“Dades de la Convocatòria”), adjuntar la documentació que es demana en
el formulari juntament amb un currículum que contingui totes les dades
relatives als requisits i aspectes a valorar d’acord amb la descripció de
cada lloc de treball i la documentació acreditativa que s’estimi necessària.
Termini de presentació de sol·licituds: fins el 18 de desembre de 2020 a les
14:00 hores.
Lloc i forma de presentació de sol·licituds: exclusivament mitjançant el
registre electrònic d’entrada de l’Oficina Antifrau de Catalunya, ubicat a
l’adreça https://seuelectronica.antifrau.cat/ca/registre-general.html
Procediment de selecció: es durà a terme mitjançant una primera selecció
de currículums presentats, i, les persones que hagin presentat aquests
currículums que resultin inicialment seleccionats, seran cridades a una
entrevista per part de la Direcció Adjunta de l’Oficina, que proposarà al
director la contractació de les persones finalment seleccionades.

Retribució: corresponent a Categoria 6, grup 1. Es pot consultar la taula de
retribucions en aquest enllaç:
https://seuelectronica.antifrau.cat/downloads/Gestio%20Economica/Retr
ibucions/taules-2020.pdf
Jornada i horari: dedicació especial (40 hores/setmana) amb la flexibilitat
que preveu la Resolució OAC/ADM/322/2017, de 29 de maig, per la qual es
determinen l’horari d’atenció al públic de l’Oficina Antifrau de Catalunya i
la jornada laboral i l’horari del personal al seu servei, modificada per la
RESOLUCIÓ OAC/ADM/029/2018, de 31 de gener.
Inici de la relació laboral: de manera orientativa: 1 de febrer de 2021.
Lloc de desenvolupament de la feina: seu de l’Oficina Antifrau de
Catalunya, C/ Ribes, 1-3, 08018 Barcelona.
Tota la informació sobre el desenvolupament d’aquesta convocatòria serà
publicada al tauler d’anuncis i a l’apartat “convocatòries de personal” de la
seu electrònica de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
Per a qualsevol informació, aclariment o dubte, us podeu adreçar a
administracio@antifrau.cat

Annex 1
Lloc 1. Tècnic/a intermedi/a SSGG (sistemes informació) (codi
OAC053)
A.1 Característiques del lloc de treball:
A.1.1 Nom del lloc: Tècnic/a intermedi/a SSGG (sistemes informació)
A.1.2 Ens: Oficina Antifrau de Catalunya, ens adscrit al Parlament de Catalunya.
A.1.3 Unitat directiva: Direcció adjunta
A.1.4 Localitat: Barcelona.
A.1.5 Categoria: 6.
A.1.6 Grau: 1.
A.1.7 Retribució: segons taules retributives OAC (consultar a la seu electrònica)
A.1.8 Jornada: dedicació especial (veure resolució d’horari a la seu electrònica)
A.1.9 Horari i disponibilitat: propis de l’Oficina Antifrau de Catalunya
A.1.10 Tipus de lloc: estructura.
A.1.11 Grup: A, subgrup A1/A2
A.2 Requisits de participació:
Titulació oficial del nivell universitari de grau, doctorat, llicenciatura, diplomatura,
enginyeria, enginyeria tècnica, arquitectura o arquitectura tècnica.

A.3 Requisit de coneixement de la llengua catalana:
Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell de suficiència (C1) o
superior, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig,
sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret
3/2014, de 7 de gener, i el 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.
A.4 Contingut funcional:
A.4.1 Missió: integrat a la Unitat de Sistemes, que és un equip multidisciplinari, ha
de desenvolupar tasques de programació i d’administració de sistemes i suport,
per mantenir un adequat servei a les persones usuàries de l’Oficina Antifrau en
matèria de web i comunicacions, gestió documental, administració electrònica, i
ofimàtica.
A.4.2 Finalitats/funcions/activitats:
a) Desenvolupar tasques de programació.
b) Desenvolupar tasques d’administració de sistemes.
c) Donar suport al personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya en matèria
de gestió de web i seu electrònica.
d) Donar suport al personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya en matèria
de gestió de comunicacions.
e) Donar suport al personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya en matèria
de gestió documental.
f) Donar suport al personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya en matèria
d’ofimàtica.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
A.5 Altres característiques:
A.5.1 Formació, coneixements i/o experiència convenients, addicionals als
coneixements i/o experiència prèvia establerta com a requisit de participació:
a) Màster oficial en enginyeria informàtica;
b) Experiència en un dels dos àmbits següents així com coneixements avançats en
l’altre dels dos àmbits del que no s’acrediti experiència, amb el contingut
competencial que seguidament s’exposa:
1) àmbit de programació:
• Gestió de portals web
• Programació web Java i SQL
• Serveis de certificació
2) àmbit d’administració de sistemes i atenció a persones usuàries:
• Configuració i gestió de servidors Microsoft Windows i Active Directory
• Configuració i gestió de servidors Linux
• Gestió de màquines virtuals i sistemes de virtualització VMWare
• Gestió de tallafocs i serveis d’accés remot
• Gestió de xarxes i commutadors de nivell 2 i 3
• Gestió de cabines d’emmagatzematge multi protocol (SMB, NFS, FC,
iSCSI)
• Usuari avançat d’ofimàtica
• Atenció a la persona usuari TIC i gestió d’incidències

c) Coneixements de Documentum
d) Coneixements de Drupal Front End
e) Coneixements de Drupal Back End Developer
f) Coneixements de Joomla Front End
g) Coneixements de Citrix VDI
h) Idioma anglès (nivell B2)
A.5.2 Altres coneixements i habilitats:
a) Capacitat d’anàlisi i estudi.
b) Capacitat de treball orientat a resultats, iniciativa i proactivitat.
c) Capacitat de treball en equip i versatilitat dins de les competències i funcions
de l’equip.
d) Capacitat de comunicació, escolta i empatia.
e) Capacitat d’autoaprenentatge.
f) Tolerància a la pressió.

Lloc 2. Tècnic/a intermedi/a SSGG (analista de dades) (codi
OAC054)
A.1 Característiques del lloc de treball:
A.1.1 Nom del lloc: Tècnic/a intermedi/a SSGG (analista de dades)
A.1.2 Ens: Oficina Antifrau de Catalunya, ens adscrit al Parlament de Catalunya.
A.1.3 Unitat directiva: Direcció adjunta
A.1.4 Localitat: Barcelona.
A.1.5 Categoria: 6.
A.1.6 Grau: 1.
A.1.7 Retribució: segons taules retributives OAC (consultar a la seu electrònica)
A.1.8 Jornada: dedicació especial (veure resolució d’horari a la seu electrònica)
A.1.9 Horari i disponibilitat: propis de l’Oficina Antifrau de Catalunya
A.1.10 Tipus de lloc: estructura.
A.1.11 Grup: A, subgrup A1/A2
A.2 Requisits de participació:
Titulació oficial del nivell universitari de grau, doctorat, llicenciatura, diplomatura,
enginyeria, enginyeria tècnica, arquitectura o arquitectura tècnica.
A.3 Requisit de coneixement de la llengua catalana:
Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell de suficiència (C1) o
superior, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig,
sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret
3/2014, de 7 de gener, i el 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.
A.4 Contingut funcional:
A.4.1 Missió: participar en la implementació de l’estratègia d’intel·ligència basada
en anàlisi de dades de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
A.4.2 Finalitats/funcions/activitats:

a) Dissenyar, programar i implementar estratègies, mètodes, procediments i
programes per a l’extracció, transformació i càrrega de dades.
b) Dissenyar, programar i implementar estratègies, mètodes, procediments i
programes, i configurar eines per a l’explotació i anàlisi de dades, tant
estructurades com no estructurades.
c) Participar en el disseny, implementació, millora i optimització de les estructures
i dels sistemes d’emmagatzematge i explotació de dades.
d) Participar en el disseny i implementació de projectes d’intel·ligència en fons
obertes (OSINT).
e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
A.5 Altres característiques:
A.5.1 Formació, coneixements i/o experiència convenients, addicionals als
coneixements i/o experiència prèvia establerta com a requisit de participació:
a) màster oficial en enginyeria informàtica, en innovació i recerca de l’enginyeria
informàtica, en intel·ligència artificial o en ciència de dades;
b) coneixements en aprenentatge automàtic i ciència de les dades, inclosos el
preprocessament i gestió de dades i visualització de la informació;
a) coneixements i experiència en tecnologies de la informació i la comunicació;
b) coneixements i experiència en llenguatges de programació i disseny
d’algoritmes;
c) coneixements i experiència en tècniques d’ETL (extracció, transformació i
càrrega) de dades en fons obertes;
d) coneixements i experiència en scripting i programació en JavaScript, Python i R;
e) coneixements i experiència en el disseny i desenvolupament de Web Crawlers i
Web Spyders;
f) coneixements i/o experiència en bases de dades SQL i NoSQL;
g) coneixements i experiència en prospectiva, anàlisi de dades, matemàtiques i
estadística;
h) coneixements i/o experiència en OSINT (intel·ligència de fonts obertes) i eines
d’OSINT;
f) Idioma anglès (nivell B2).
A.5.2 Altres coneixements i habilitats:
a) Capacitat d’anàlisi i estudi.
b) Capacitat de treball orientat a resultats, iniciativa i proactivitat.
c) Capacitat de treball en equip.
d) Capacitat de comunicació i presentació de resultats i d’informes rigorosa i
precisa.
e) Capacitat d’autoaprenentatge.
f) Tenir esperit crític.

