
 

 

2, Procés de provisió del lloc de treball de tècnic/a del servei d’Eines Digitals 
(Enginyer/a de Projectes Digitals) a la Xarxa Audiovisual Local, SL  
 
 

BASES REGULADORES 
 

 
És objecte de les presents bases regular el procés per proveir el lloc de treball de 
tècnic/a del servei d’Eines Digitals (Enginyer/a de Projectes Digitals) a la 
Xarxa Audiovisual  Local, SL, que es regirà per les previsions contemplades en la 
normativa vigent i per les presents bases. 
 
 
1.  Requisits de les persones aspirants 
 

 Per prendre part en aquest procés és necessari que les persones aspirants 
reuneixin, en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, els 
següents requisits: 

 

 Estar en possessió del títol d’Enginyeria en Informàtica o 

Telecomunicacions, o el títol d’Enginyeria Tècnica en Informàtica o 

Telecomunicacions.  

 

 Posseir els coneixements de nivell B2, o superior, de llengua catalana, 

segons el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, 

l’ensenyament i l’avaluació de llengües o d’aquells que reconeix com a 

equivalents.  

 

 Tenir com a mínim cinc anys d’experiència, dels últims set anys, en les 

funcions d’enginyer/a de projectes en empreses del sector 

mèdia/audiovisual. 

 
 

2.  Funcions a desenvolupar  
 

El lloc de treball de tècnic/a del servei d’Eines Digitals (Enginyer/a de Projectes 
Digitals) té assignades les funcions següents:  
 
-Suport tècnic en el disseny, planificació, organització, direcció, desenvolupament, 
supervisió i coordinació de projectes i serveis digitals relacionats amb els àmbits 
d’actuació de la XAL i el seu suport a les entitats adherides, sota el comandament 
del/la responsable del servei d’Eines Digitals. 
 
-Desenvolupament, gestió i manteniment de llocs i aplicacions web. 
 



 

 

-Gestió de serveis i sistemes MAM (Media Asset Management) i sistemes de gestió 
de continguts (CMS). 
 
-Gestió de serveis i plataformes de vídeo online (OVP), serveis d’streaming àudio-
vídeo. 
 
-Planificació i control dels desenvolupaments correctius i evolutius dels serveis i 
plataformes digitals de la XAL, en coordinació amb els proveïdors externs quan 
sigui necessari. 
 
-Atenció de les incidències tècniques dels usuaris dels serveis i plataformes digitals 
de la XAL, en coordinació amb els proveïdors externs quan sigui necessari. 
 
-Suport tècnic a la redacció de plecs de prescripcions tècniques i valoració tècnica 
d’ofertes dels procediments per implantar, millorar o mantenir les eines i serveis 
digitals que depenen funcionalment del servei d’Eines Digitals. 
 
-Qualsevol altra funció anàloga que li sigui atribuïda. 
 
 
3.  Capacitació tècnica 
 
-Coneixements avançats en llenguatges de programació, tant de front-end com de 
servidor: Java, Javascript, Python, Jquery, PHP, Rust, Ruby... així com dels seus 
principals frameworks. 
 
-Coneixements avançats en llenguatge SQL i experiència en sistemes de bases de 
dades relacionals i no relacionals, en especial: MySQL, PostgreSQL, Oracle, 
Microsoft SQL, MongoDB i NoSQL. 
  
-Coneixements avançats en la generació de fitxers XML, XSL o Jason. 
 
-Coneixements avançats en programació i integració amb API’s basades en REST 
o SOAP i de web services. 
 
-Coneixements avançats en maquetació web HTML5 i CSS. Coneixements de 
frameworks com Bootstrap, Less o Sass. 
 
-Experiència en gestió de projectes DevOps. Administració de sistemes Windows i 
Linux. Gestió de projectes basats en cloud públic: Amazon S3, Azure, Google 
Cloud Platform. 
 
-Experiència en gestió de plataformes de vídeo i àudio online. Coneixements 
avançats de formats i del tractament online d’aquesta tipologia d’arxius, ja siguin 
VOD o Live Streaming. 
 



 

 

-Coneixements avançats en metodologies Agile de gestió i avaluació de projectes. 
 
 
4.  Identificació del lloc 
 
Denominació: tècnic/a del servei d’Eines Digitals (Enginyer/a de Projectes Digitals) 
Règim jurídic: personal laboral  
Dedicació: Exclusiva 
Retribució bruta anual màxima: 40.319,63€ (salari establert al conveni per la 
categoria de tècnic així com els complement que corresponguin pel 
desenvolupament de les tasques realitzades)  
Durada: indefinida, subjecta al màxim període de prova d’acord a la seva titulació 
previst a l’article 14 de l’Estatut dels treballadors 
 

  
5. Presentació de sol·licituds i documentació 

 
Per prendre part en la present convocatòria caldrà presentar sol·licitud 
normalitzada per correu electrònic a la bústia rrhh@laxarxa.cat en el termini de 20 dies 
naturals a comptar des de l’endemà de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. Simultàniament, la convocatòria es publicarà 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de la XAL, SL 
(http://www.xal.cat). Aquestes publicacions tindran caràcter complementari a la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, que determinarà l’inici 
del còmput de terminis.  
 

    Un cop rebudes les sol·licituds quedaran registrades en el Registre de la XAL i es 
remetrà als canditats i candidates còpia amb el número de registre corresponent.  

 
Els successius anuncis d’aquest procés, així com el resultat es faran públics al web 
de la XAL, SL (http://www.xal.cat) 

 
La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació que tot seguit s’indica:  

 
- El currículum vitae amb l’acreditació documental del seu contingut, mèrits 

al·legats que es considerin adients per al lloc a proveir. 
 

- En el cas de personal que al·legui serveis prestats en entitats del sector 
públic cal un certificat de l'entitat que acrediti els serveis prestats.  

 
- Fotocòpia del DNI o document equivalent.  

 
- Fotocòpia dels títols exigits.   

 
- Fotocòpia del certificat de vida laboral expedit per la Seguretat Social. 
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- Acreditació de l’experiència. 
 

- Declaració jurada de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari 
del servei en cap Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici 
de funcions públiques i que expressi que el/la candidat/a no es troba inclòs/a 
en cap dels supòsits d’incapacitat per contractar amb l’Administració pública. 
 
 

No es valorarà altra experiència que no hagi estat acreditada a la data de 
presentació de la sol·licitud.  

 
Si en alguna de les sol·licituds presentades hi hagués cap defecte esmenable o 
algun dels aspirants no complís els requisits exigits en la convocatòria, es farà 
públic al web de la XAL, SL (http://www.xal.cat), concedint-se un termini de 3 dies 
hàbils per a esmenes i aportació dels documents preceptius amb la seva 
presentació al Registre de la XAL, amb indicació que, si no ho fa, s’arxivarà la seva 
sol·licitud sense cap més tràmit i serà exclòs de la participació en la convocatòria. 
 
La provisió del lloc convocat podrà ser declarada deserta, de forma motivada, si 
cap dels aspirants reuneix els requisits exigits o cap dels perfils professionals és 
considerat idoni pel desenvolupament del lloc. 
 
 
6. Tribunal qualificador 
 
El tribunal qualificador estarà composat per les persones següents: 
 

 Responsable del servei d’Eines Digitals de la XAL.  
 

 Responsable del servei d’Infraestructures i Sistemes de la XAL. 
 

 Cap de l’Àrea d’Operacions de la XAL. 
 

 Cap de recursos humans de la XAL, que també farà les funcions de 
secretària. 

 
 
7. Desenvolupament del procés.  
 
El procés es desenvoluparà atenent a criteris d’idoneïtat i capacitat dels candidats a 
ocupar el lloc de treball, i constarà de la valoració del currículum, una prova de 
coneixements i d’una entrevista professional. 
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Barem de mèrits 
 
El còmput total de mèrits no podrà superar els 60 punts. 
 

a. Experiència en el sector mèdia/audiovisual (fins a 15 punts)  
Tenir més de cinc anys d’experiència com a Enginyer/a de Projectes Digitals en 
empreses del sector audiovisual o empreses que presten serveis a mitjans de 
comunicació audiovisual. S’atorgaran 0,5 punts per cada mes addicional 
d’experiència, a partir dels cinc anys requerits, fins a un màxim de 15 punts. 
 

b. Formació complementària (fins a 3 punts) 
Per màsters o cursos de postgrau relacionats específicament amb les funcions del 
lloc de treball, s’atorgaran 0,8 punts per màster, 0,4 punts per curs de postgrau, fins 
a un màxim de 3 punts. 
 

c. Coneixements de llengua anglesa (2 punts) 
Per estar en possessió d’un certificat de nivell de llengua anglesa equivalent al B1, 
o superior: 2 punts. 
 
Els/les aspirants que igualin o superin els 10 punts en la valoració de mèrits dels 
punts a, b i c passaran a la següent fase del procés de selecció. 
 

d. Prova de coneixements (fins a 20 punts) 
Es farà una prova teòrico-pràctica sobre competències relacionades amb les 
funcions del lloc de treball. 
 
Els/les aspirants que igualin o superin els 15 punts en la prova de coneixements 
(punt d) passaran a la següent fase del procés de selecció. 
 

e. Entrevista personal (fins a 20 punts) 
El màxim de punts que es pot obtenir per l'entrevista són 20. 
 
Per l’elecció del/la candidat/a a ocupar el lloc de treball es computaran tots els 
punts obtinguts en els apartats a, b, c, d i e. 
 
 
 
8. Altres aspectes: un cop finalitzat el procés, es faran públics els resultats en la 
web de la XAL.  

 
 

  



 

 

 


