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L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha de cobrir un lloc de treball de Cap del Servei 
de Sistemes d’Informació d’acord amb les dades que s’especifiquen a continuació. 

 

1 Descripció del lloc 
 

LLOC DE TREBALL Cap del Servei de Sistemes d’Informació 

ÀREA Servei de Sistemes d’Informació  

(Àrea d’Aliances, Innovació i Govern Intern)  

GRUP A 

CD 26 

JORNADA Completa 

 

 

2 Requisits de participació 
 

· Ser funcionari/ària de carrera del grup A. 

· Certificat de nivell C1 de llengua catalana o equivalent. 

 
Així mateix, aquestes candidatures hauran de complir els requisits que, amb caràcter 
general, estableix l’article 56 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Empleats Públics. 

 

 

 
COMISSIÓ DE SERVEIS D’UN LLOC DE TREBALL  

DE CAP DEL SERVEI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ  
DE L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
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3 Funcions del lloc de treball 
 

1. Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials de què disposa el 
Servei per tal d’assegurar els seus objectius amb un nivell òptim de qualitat en 
la prestació de serveis. 
 

2. Definir, dirigir i organitzar les directrius operatives a seguir per les diferents 
estructures organitzatives del Servei. 
 
 

3. Coordinar els comandaments del Servei realitzant el seguiment de les 
actuacions que es van desenvolupant i el control de l’assoliment dels objectius 
establerts, mitjançant l’impuls d’eines de control: estadístiques, indicadors, 
informe sobre el funcionament del Servei i les actuacions realitzades i elaborar 
les propostes per la millora de la gestió. 
 

4. Liderar projectes que sota l'impuls de la direcció de l'Àrea s'hagin prioritzat, 
mitjançant els seus equips de treball. 
 
 

5. Elaborar la proposta del pressupost municipal del Servei en les vessants de 
recursos humans, materials i econòmics d’acord amb les directrius fixades pel 
Director/a d’Àrea. 
 

6. Proposar al Director/a de l’Àrea les modificacions en l’orientació i directius que 
calguin per a una millor prestació del servei. 
 

7. Coordinar-se amb altres Serveis i Àrees sempre que sigui necessari pel millor 
funcionament global de l'Ajuntament. 
 

8. Assistir a actes públics i establir relacions amb altres administracions, 
institucions i entitats per delegació de l’Àrea. 
 

9. Responsabilitzar-se de la revisió tècnica superior dels acords a prendre per als 
òrgans unipersonals o col·legiats, així com de la documentació adequada 
segons els procediments administratius establerts. 
 

10. Supervisar i impulsar la formació i desenvolupament dels treballadors/es del 
seu Servei. 
 

11. Vetllar, en general, per assolir el màxim nivell de qualitat en la prestació dels 
serveis propis del seu àmbit d'actuació, d'acord amb els recursos disponibles i 
la legislació vigent. 
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4 Durada 
 

Es tracta d’una comissió de serveis d’un any prorrogable a un altre.  

 

5 Publicitat 
 

El present anunci es publicarà al web de l’Ajuntament (www.santboi.cat) i serà publicat 
al Butlletí Oficial de la Província per garantir la seva publicitat. 

 
6 Sol·licitud 
 

La sol·licitud per participar en la comissió de serveis s'ha de fer telemàticament a 
través del web de l'Ajuntament (www.santboi.cat) accedint a l'apartat Tràmits i al 
subapartat Oferta pública d'ocupació a la columna de l'esquerra. Excepcionalment, es 
podrà fer en suport paper a l'Oficina Municipal d’Atenció a les Persones. 

En aquesta instància cal adjuntar el currículum detallat de la persona. 

Les persones interessades han de disposar dels originals dels certificats acreditatius 
de la formació i de l’experiència laboral esmentades en el currículum i els han de 
presentar en cas que els siguin requerits. 

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini màxim de set dies hàbils comptadors a 
partir de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província.  

 
 
7 Procediment de provisió 
 

Finalitzat el termini de presentació de candidatures es seguirà el procediment següent: 
 

1. Verificació i comprovació dels requisits de participació i anàlisi del currículum 
per valorar aspectes relacionats amb el lloc de treball que s’ha de cobrir i 
constatar la idoneïtat per desenvolupar les funcions del lloc. 
 

2. En funció dels resultats obtinguts, les persones candidates preseleccionades 
poden ser convocades a una entrevista personal i valorar aspectes relacionats 
amb les competències professionals. En el cas de realitzar una entrevista es 
farà una preselecció dels C.V. més adients i només aquestes candidatures 
seran convocades. 

Els aspectes que es valoraran són els coneixements específics en: 

• Funció directiva a les Administracions Públiques. 
• Planificació, implementació, avaluació de polítiques públiques. 



N404/2020/000002 

 

 

• Direcció de grups de treball. 
• Gestió de qualitat del servei. 
• Organització del treball. 
• Control i gestió pressupostària. 
• Formació específica en els àmbits de la prestació de serveis de l'Administració 

local.  
• Tecnologies de la informació i la comunicació. 

 


