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Direcció per a les Persones  
Direcció del Programa d’Analítica de Dades en Oncologia (PADO) 

 

 
  

PROCÉS DE SELECCIÓ 
 

ADMINISTRADOR/A DE SISTEMES PER AL PROGRAMA D’ANALÍTICA DE 
DADES ONCOLÒGIQUES 

 
 
El Programa d’Analítica de Dades Oncològiques (PADO) es va formar al 2019 com a resposta a 

les necessitats de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) d’un programa únic agrupant la recerca 

genòmica del càncer, coneixements en bioinformàtica i recursos per donar suport a l’Institut en el 

maneig, anàlisi i recerca de dades oncològiques. 

Actualment, necessitem incorporar un/a tècnic/a de grau superior a L'Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona), sota la direcció del Dr. Victor Moreno, cap del PADO.  

 
FUNCIONS PRINCIPALS 
 
Les funcions principals es centraran en administrar i gestionar tot el maquinari i programari 
propietat del programa a nivell de servidors (enclosure, Web Servers, FE, Nas backup, nodes de 
computació, Nas producció, etc). 
 

 Administració clústers de computació. Aquesta funció és referent a tota la gestió dels 
clústers de computació que actualment posseeix el programa: instal·lació i posada a punt, 
manteniment, millora, gestió d'usuaris, gestió de programari, canvi de hardware malmès, 
etc. 

 Administració de les diferents webs del programa. Gestionar els llocs web que 
posseeix el programa. creació d'imatges docker que continguin l'entorn necessari pel web, 
manteniment i actualització del programari, sistema d'alta disponibilitat, etc. 

 Documentació dels sistemes d'informació del programa. Documentar absolutament 
tots els sistemes d'informació per generar una base de coneixement útil. 

 Instal·lació eines necessàries pels usuaris dels clúster de computació. Instal·lar tot el 

programari necessari per que els bioinformàtics facin córrer els seus pipelines al clúster, ja 

siguin simulacions de cost efectivitat, anàlisis de panells de gens, etc. 

 Programació noves eines de gestió. Programació en llenguatge C, PHP, Python i HTML 
d'eines de gestió que facilitin l'administració. 

 
REQUERIMENTS 
 

 Estar en possessió (1) de la titulació de Llicenciatura / Grau d’Enginyeria Informàtica o 
Informàtica 

(1) O acreditació documental de l'equivalència a nivell 3 MECES del Marc Espanyol 
de Qualificacions per a l’Educació Superior o EQF Level 7 del Marc Europeu de 
Qualificacions. 

 

 Coneixements en: Bases de dades, javascript, jquery, sql, css, html,  mysql, php, xml, ajax, 

java, linux, c (programació), administració de sistemes operatius linux: derivats red hat, 

administració de sistemes operatius Microsoft Windows, bash scripting. 

 Anglès nivell intermedi (B2). 
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 ES VALORARÀ 

 

 Acreditar una experiència professional com a administrador de sistemes: mínim entre 6 – 
12 mesos. 

 Capacitat per detectar possibles millores en els processos actuals i automatitzar processos 
para fer-los més eficients. 

 Capacitat per entendre un problema/nova funcionalitat i veure les implicacions al sistema 
de forma global. 

 Formació continuada en l’àmbit relatiu al lloc de treball. 

 Habilitats en gestió i comunicació. 

 Capacitat organitzativa i de treball en un equip multidisciplinar, amb comunicació fluïda. 

 Proactivitat i capacitat de resolució de problemes de manera eficient i independent. 

 Coneixement oral i escrit de la llengua catalana. S’haurà d’acreditar mitjançant la 
presentació d’un certificat de suficiència de català (certificat C) superior de la Secretaria de 
Política Lingüística del Departament de Vicepresidència. 
 
 

CONDICIONS 
 

 Jornada laboral completa (1.605 hores/any – 37,5 hores/setmana). 

 Tipus de contracte i durada: Obra i servei, 1 any. 

 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i 
s’ajustaran a les normes establertes a l’ICO segons conveni col·lectiu de treball dels 
hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut 
mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (SISCAT) del grup professional 4 PAS-
TGS (Titulat/da grau superior). 

 Data d’incorporació: quan finalitzi el procés de selecció. 

 Lloc de treball: Institut Català d’Oncologia, Av. Gran Via, 199-203 - 08908 L’Hospitalet de 
Llobregat. 

 
Desenvolupament del procés de selecció 
 

El procés de selecció es durà a terme en dues fases diferenciades, la primera consisteix en la 

valoració dels mèrits aportats en el currículum i la segona, en la realització d’una entrevista. 

El PADO valorarà les sol·licituds que més s’ajustin als requeriments publicats i podrà declarar 

deserta aquesta convocatòria si, segons el seu criteri, el/la candidat/a no reuneix les condicions 

que la Institució estima necessàries per ocupar el lloc. 

La direcció es reserva el dret a realitzar les proves que estimin oportunes per tal de facilitar la seva 

tasca. 

Només es considerarà, a efectes de valoració curricular, els mèrits que s’aportin documentalment. 

Documentació i terminis de presentació 
 
Les persones interessades han de dirigir la documentació que s’indica: 
 

 Carta de presentació amb explicació de les motivacions per desenvolupar aquest lloc de 
treball. 

 Currículum vitae actualitzat. 
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 En el procés de selecció es podrà demanar documentació acreditativa original dels mèrits més 

destacats esmentats al currículum. 
 
A l’adreça següent: 

ICO Hospitalet 
Hospital Duran y Reynals 
Av. Granvia, 199-203 – 08907 L’Hospitalet de Llobregat – 2ª planta 
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL – Direcció per a les Persones 

 
Indicant la referència següent: 202101-HOS-TGS-ADMSIS-PADO 
També es podrà fer, mitjançant correu electrònic, a l’adreça atenciosgp@iconcologia.net 
 
El termini de presentació de candidatures s’obrirà el 18 de gener fins el 7 de febrer a les 14.00h. 
 

 

Direcció per a les Persones 

       18 de gener de 2021 


