
 
 
 

Inici Procés de Selecció (bases de la convocatòria) 
 

 
Mercabarna es compromet a establir pràctiques que integrin la igualtat de tracte, així com 
a  promoure mesures per aconseguir la igualtat real d'oportunitats entre dones i homes, sense 
discriminar directament o indirectament per raó de gènere.  
 

Denominació del lloc Analista d’aplicacions i sistemes de dades 
Data d’inici del procés 16 de setembre de 2022 
Persones destinatàries de la 
convocatòria 

Qualsevol persona que compleixi el perfil requerit pel lloc de treball 

Jornada de treball Horari flexible de dilluns a divendres 
Modalitat de contractació Contracte Indefinit 
Retribució  Salari Nivell 9 +P.C.L 1er any 32.316,15€ i a partir del 2on any 34.017€ 

Missió del lloc i funcions En dependència a la Cap de Tecnologies de la Informació, la persona que s’incorpori 
s’encarregarà de la implantació, la integració, el manteniment i les anàlisis de 
determinades aplicacions i sistemes de dades a fi de proporcionar a les persones 
usuaries les eines tecnològiques necessàries que facilitin el desenvolupament de llurs 
funcions de la manera més eficient. 
 
Les principals funcions seran: 
• Desenvolupament i manteniment d’aplicacions pròpies 
• Gestió d’aplicacions corporatives 
• Gestió i administració bases de dades SQL (manteniment, securització, gestió 

usuaris, arquitectura) 
• Programació 
• Creació, implementació i gestió d’integracions a través de webservices o API’s 
• Participar en la creació, implementació i gestió d’integracions amb altres eines ( 

sharepoint/powerautomate, Single Sign On). Creació SCRIPTS 
• Desenvolupament de projectes relacionats amb aplicacions i sistemes de dades: 

recerca d’innovacions, proposta, disseny tècnic, redacció de plecs si s’hi escau i 
seguiment del projecte 

Perfil professional Enginyeria Informàtica (tècnica o superior, FP grau superior en Informàtica  o formació 
similar) 
Experiència mínima de 2 anys en posicions similars 
Coneixements en: 
• Entorn empresarial: Microsoft i Office 365 
• Llenguatges de programació: VBA – VB - Scripts en DOS - Power Shell.  

Es valoraran coneixements en .NET, C+, Java o Javascript 
• BBDD SQL 
• Coneixements en: Webservices, API’s, Sharepoint, Power Automate, SSO, Tenant 

Microsoft 

Sistemàtica de selecció  Les persones interessades en participar en el procés hauran d’enviar el seu C.V. a 
l’adreça seleccio@mercabarna.es o a través de la borsa de MercabarnaJobs, Linkedin, 
Infojobs i Feina Activa. També podran formar part del procés aquells currículums de la 
Base de Dades que compleixin els requisits 

Comitè de selecció Directora de RRHH 
Cap de Tecnologies de la Informació 

Presentació de sol·licituds 30 de setembre de 2022 
Data de finalització del procés 21 d’octubre de 2022 
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