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BASES ESPECIFIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL EN LA CATEGORIA DE ANALISTA-
PROGRAMADOR (ACCESS) I CREACIÓ D’UN BORSÍ EXTRAORDINARI DE PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’INNOVACIÓ. 

 
 
1. OBJECTES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1.1 Contractació temporal. 
 

Contractació temporal d'un Analista-Programador amb contracte de relleu per jubilació 

parcial. 

 

1.2 Contractació Temporal. 
 
Constitució d’un borsí de Analistes-programadors , destinat a la cobertura de baixes de llarga 

durada. La contractació serà temporal (ET. Art 15) amb la categoria de analista-programador.  

 

Ambdues modalitats, i sense prejudici de la necessària especificació en el contracte individual, 

es contempla un període de prova de dos mesos. 

 
2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL LLOC DE TREBALL 
 
Funcions: Analitzar, dissenyar, elaborar, codificar, provar, mantenir i/o documentar aplicatius i 

programes informàtics desenvolupats en l’entorn de Microsoft ACCESS amb Visual Basic. 

Retribució: 32.548,76 € bruts anuals (plusos no inclosos). 

Categoria: Analista-Programador  

Nombre de places: una 

 

3. REQUISITS O CONDICIONS DEL 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. 

 

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, ni 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 en possessió del títol de diplomat, enginyer tècnic d’una disciplina d’informàtica o un 

títol de nivell superior d’una disciplina d’informàtica. 
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7) S’haurà d’acreditar mitjançant certificació o “declaració responsable” una experiència de 

com a mínim dos anys (només es considerarà l’experiència certificada des de l’any 2007) en: 

 

- Disseny i programació en Microsoft ACCESS amb Visual Basic.  

 

8) Estar en possessió del certificat de català de nivell B2 o superior. 

 

Aquells aspirants que no estiguin en possessió d'aquest certificat hauran de acreditar els seus 

coneixements mitjançant la realització d'una prova de la llengua catalana. Aquesta prova es 

podrà efectuar abans o desprès de les proves de coneixements tècnics. El aspirant que no 

presenti la certificació corresponent s'entendrà que opta per la realització de la prova. 

 

El compliment d’aquests requisits s’entenen referits a la data de finalització del termini de 

presentació de les sol·licituds. 

 

 

4. PROCÉS DE RECLUTAMENT I SELECCIÓ  

 

Publicació de la convocatòria a través dels següents organismes: BOIB, SOIB, PalmaActiva, UIB 

a través de la Fundació Universitat Empresa, IMI http://www.imidepalma.cat i a les oficines c/ 

Joan Maragall 3. 

 

Lloc de presentació d’ instàncies: c/ Joan Maragall, 3 Palma 
 
Les instàncies estan disponibles a: 

 

IMI de Palma http://www.imidepalma.cat i a les oficines 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) 

 

El termini per presentar les instàncies serà de 20 dies naturals a comptar des del dia següent a 

la publicació al BOIB, fins les 14:00 h. 

 

El dia següent la relació d’admesos i d’exclosos s’exposarà en el tauler d’anuncis d’aquest 

Institut, així com a la pàgina web http://www.imidepalma.cat 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 primera prova seran comunicats en aquesta llista. 

 

Procés de selecció 
 

Constarà d’una prova pràctica i un concurs de mèrits. 

 

La primera prova consistirà en un exercici pràctic sobre els coneixements requerits (ACCESS, 

Visual Basic), qüestions lògiques i tecnològiques generals. 

 



 

  Pàgina 3 de 6 

L’exercici pràctic puntuarà de 0 a 10. Cada membre del tribunal puntuarà 

individualment, i el resultat serà la mitjana aritmètica. Tots els candidats que no arribin 

a una puntuació de 4 a la prova pràctica quedaran exclosos del procés de selecció.  

 

El concurs de mèrits es valorarà segons el punts prevists a l’annex amb titulacions 

homologades a Espanya. 

 

El resultat definitiu serà el de ponderar la prova pràctica al 75% i el concurs de mèrits al 25%. 

 

Es dictarà resolució, el dia següent, que declari aprovada la llista provisional  de qualificacions i 

mèrits que s’exposarà al tauler d’anuncis d’aquest Institut, així com a la pàgina web 

http://www.imidepalma.cat 

 

El termini de revisió, s’estableix en els dos dies hàbils següents.  

 

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 web 

http://www.imidepalma.cat 

 

 

5. COMISSIÓ SELECCIONADORA 

 

 

a. Composició 

 

La Comissió Seleccionadora estarà formada per: 

 

- Presidència : 

 

Antonio Colom Oliver 

  

- Vocals: 

 

Jaume Vadell Duran 

José Cardona Ferrer 

 

- Suplents amb l’ordre que segueix: 

 

1º José Arbós Tomás  

2º Dolors Guardiola Torrás 

3º Jaume Ramis Llabrés 

 

- Secretari:   

 

José Llull Pastor 

Maria Fullana Miralles (suplent) 

 

 

b. Funcionament 
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La Comissió Seleccionadora serà convocada per la presidència. 

 

El president disposarà de vot de qualitat, que podrà exercir en cas d’empat en les 

deliberacions de la Comissió. 

 

Les funcions de la Comissió Seleccionadora són les següents: 

 

a. Elaborar la llista provisional i definitiva dels aspirants admesos i exclosos d’aquesta 

convocatòria. 

b. Valorar el cas pràctic. 

c. Valorar els mèrits. 

d. Confeccionar una llista, per ordre de prelació, de les persones seleccionades. 

e. Resoldre les reclamacions presentades pels aspirants. 

f. Interpretar les bases, resoldre els dubtes i incidències que es plantegin i prendre els 

acords necessaris per assegurar el desenvolupament correcte de la convocatòria, en 

tot el que no preveuen les Bases. 

 

Els membres de la Comissió Seleccionadora s’hauran d’abstenir d’intervenir, i ho 

notificaran a l’autoritat convocant, quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a 

l’article 28.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú. 

 

El tribunal podrà comptar, quan ho consideri convenient, amb l’assistència d’assessors 

especialistes per a totes o algunes de les proves. 

 

 

6. DOCUMENTACIÓ 
 

Emplenar la sol·licitud de l’annex adjunt a aquesta convocatòria. 

 

Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat. (es pot compulsar a les 

dependències de l’IMI) 

 

Fotocòpia compulsada de les titulacions i/o diplomes que s’aportin. (es pot compulsar a les 

dependències de l’IMI) 

 

Declaració responsable de que l’aspirant té la experiència descrita a l’apartat 3.7 de les Bases. 

 

Currículum Vitae (màxim tres fulls), amb fotografia actual. 

 

Aportar la documentació dels mèrits del aspirant. 

 

Certificat Català nivell "B2" 

 

7. CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA. EXEMPCIÓ DE LA PROVA. 
 

Aquells que no estiguin en possessió d'aquest certificat hauran de acreditar els seus 

coneixements mitjançant la realització d'una prova de la llengua catalana. Aquesta prova es 

podrà efectuar abans o desprès de les proves de coneixements tècnics. El aspirant que no 

presenti la certificació corresponent s'entendrà que opta per la realització de la prova. 
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Descripció dels exercicis: 

 

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes. 

Consisteix a realitzar davant membres del tribunal qualificador i, si s’escau, amb els assessors 

especialistes que aquest designi, un exercici de coneixements de llengua catalana que consta 

de dues parts. 

 

Primera: s’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text de 200 

paraules, com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un 

text escrit; de la gramàtica i el vocabulari mitjançant exercicis d’avaluació del coneixement de 

l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic. 

 

Segona: s’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i d’una 

conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat. 

El tribunal qualificador fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 

1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona. 

 

 

8. VIGÈNCIA DEL BORSÍ 
 
La vigència d'aquesta llista serà de 5 anys comptats a partir de la data d'adjudicació definitiva 

dels llocs convocats en el present procés. 

La renúncia de l'inscrit en aquesta llista produirà la crida al següent però no suposarà la seva 

exclusió futura ni pèrdua en l'ordre ocupat. 

 
 

Palma, a 24 d'octubre de 2018 

 

 

El gerent de l’IMI 

 

 

 

Job Torres San Julián 
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ANNEX VALORACIÓ CONCURS DE MÈRITS 
 
Nivell acadèmic (només es pot seleccionar el de major puntuació) 80 (màxim) 

    

Enginyeria Superior Informàtica, Llicenciatura o similar, Màster oficial 80 

    

 

 

 


