
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

CONSORCI AGÈNCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

ANUNCI sobre les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació laboral per obra i servei de
tres llocs de treball de la categoria de tècnic/a superior en enginyeria, adscrits a l’Agència d’Energia de
Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona (exp. 2018 P_001).

La Comissió de Govern, en sessió del dia 26 d'abril de 2018, va acordar autoritzar al Consorci Agència
d'Energia de Barcelona, adscrit a l'Ajuntament de Barcelona, la contractació laboral per obra i servei de tres
persones per al lloc de treball de Tècnic/a Superior en Enginyeria, del grup A1, d'acord amb el que disposa
l'apartat 22.2 de la Instrucció de la Comissió de Govern aprovada en sessió de 22 de desembre de 2016,

La Directora-Gerent del Consorci, en data 8 de maig de 2018 ha resolt aprovar la convocatòria i les bases que
l'han de regir, les quals s'annexen.

Les sol·licituds es presentaran d'acord amb allò que estableixen les bases de la convocatòria, que indiquen
també els recursos que s'hi poden interposar.

 

Barcelona, 9 de maig de 2018

 

P. d. 16.10.2015

Sílvia Ruiz de Valdivia Martín

Secretària delegada accidental

 

 

ANNEX 1

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL PER OBRA I SERVEI, DE
TRES LLOCS DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN ENGINYERIA, ADSCRITS A L'AGÈNCIA
D'ENERGIA DE BARCELONA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

 

1. Objecte de la convocatòria

L'objecte de la present convocatòria és la incorporació de tres Tècnics/ques Superiors en Enginyeria,
adscrits/es a l'Agència Local d'Energia de Barcelona.

 

2. Classificació i condicions dels llocs de treball convocats

Nombre de places: 3. Tot i que les set següents persones candidates que superin totes les proves del procés
constituiran una borsa per cobrir possibles incidències temporals

Categoria: Tècnic Superior en Enginyeria

Titulació acadèmica: Grau en Enginyeria o Enginyeria superior o equivalent

Vinculació: laboral, per obra i servei (fins a 3 anys)
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Subgrup d'accés: A1

Destinació: nivell 22

Sistema de selecció: concurs de mèrits

Jornada: 37'5 hores setmanals

Retribucions: 36.877,96 € anuals bruts

 

3. Missió

Aquests llocs de treball tenen per objecte reduir l'impacte ambiental derivat del consum i incrementar la
generació energètica local de la ciutat estimulant i promovent la millora energètica dels diferents sectors
consumidors de la ciutat. Per això és necessari promoure accions orientades a la implementació de mesures
que permetin la reducció de la demanda energètica en edificis i habitatges de la ciutat, tant en parcs d'edificis
existents com a les noves edificacions. Incrementar la generació energètica a partir de recursos renovables i
locals, orientals a la democratització de l'energia per a que aquesta arribi a tothom, fent créixer i
desenvolupant noves instal·lacions de generació renovables en millors condicions de qualitat i a un ritme més
elevat. I també incidir en el procés d'optimització de les instal·lacions de generació renovable, sobretot en el
cas de les de generació d'energia elèctrica, lligant la generació d'energia amb el consum per poder determinar
en cada cas quina és l'opció òptima de gestió de l'energia generada (autoconsum i/o venta a pool en el cas de
generació elèctrica)

 

4. Funcions del lloc de treball

- Analitzar i estudiar el diagnòstic energètic i d'emissions de la ciutat any rere any: de on prové l'energia que
consumeix la ciutat, quanta energia es genera, consum d'energia: per fonts i sectors, com evoluciona el
consum d'energia dels diferents sectors consumidors. I analitzar el impacte de les polítiques energètiques que
s'apliquen

- Promoure l'estalvi i l'eficiència energètica a la ciutat esdevenint tant promotor com incentivador de mesures
d'estalvi i millora energètica, tant en equipaments municipals com en equipaments privats, així com
incrementar l'eficiència energètica en els diferents àmbits productius de la ciutat. Conèixer quanta energia es
consumeix i plantejar mesures per tal de reduir aquest consum mitjançant tecnologia com amb un ús més
eficient i racional

- Potenciar i impulsar la màxima generació energètica renovable i local (autoproducció) a nivell d'Ajuntament i
a nivell de la ciutadania. S'estudiarà la disponibilitat del recurs, els criteris tècnics necessaris, els criteris de
gestió més adequats per tal de facilitar l'operativitat i el manteniment, així com els criteris socials per impulsar
la planificació, i les fórmules econòmiques que permetin aquesta maximització en el desenvolupament de noves
instal·lacions de generació

 

5. Requisits

- Nacionalitat espanyola

- Estar en possessió del títol de llicenciat o grau en Enginyeria. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal
disposar de la corresponent homologació del “Ministerio de Educación, Cultura y Deporte”.

- Acreditació de coneixement de la llengua catalana (nivell C1 o equivalent)

- Acreditar el nivell avançat Anglès (B2)

- Coneixements específics imprescindibles en l'àmbit de l'Edificació o generació energètica renovable, com per
exemple:

- Coneixement en mesures per tal de reduir la demanda energètica dels edificis

- Coneixements en mesures d'eficiència energètica a aplicar en l'edificació

- Coneixements de criteris de cerificació energètica d'edificis

- Coneixements en sistemes de monitoratge energètics i xarxes de comunicació
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- Coneixements en generació energètica renovable i local: instal·lacions, punts de connexió, gestió excedents

- Coneixements en el disseny d'instal·lacions de generació energètica renovable

- Coneixement en el manteniment, gestió i operativa funcional de les instal.lacions de generació renovable

- Coneixements en sistemes de control de processos i aprovació de projectes tècnics i seguiment d'obres

- Coneixement en xarxes energètiques

Els/les candidats/es són responsables de l'exactitud i veracitat de la informació proporcionada.

 

6. Proves del procés de selecció

El procés de selecció constarà dels següents exercicis:

a) Test aptitudinal. Consistirà en l'administració d'una bateria de tests aptitudinals adreçats a valorar les
capacitats intel·lectuals de les persones aspirants. Cadascun dels test realitzats serà valorat entre 0 i 10 punts.
Per superar la prova les persones aspirants hauran d'obtenir una qualificació igual o superior a 5 punts com a
mitjana de la puntuació aconseguida en el conjunt del test.

Aquesta prova tindrà caràcter obligatori i eliminatori i es qualificarà fins a 10 punts. La puntuació mínima per
superar-la serà de 5 punts tenint en compte el disposat al paràgraf anterior

Una vegada ordenades les puntuacions passaran a la següent prova un màxim de 20 persones candidates (més
les empatades en aquesta darrera posició)

b) Valoració de mèrits (currículum vitae).

El model de Curriculum a emprar les persones aspirants el trobaran a l'annex 1 d'aquestes bases. Els mèrits
seran qualificats fins a un màxim de 17 punts, i es valoraran els següents:

- Experiència laboral en l'àmbit de l'Edificació o generació energètica renovable, fins a 6 punts (a raó de 0'2
punts per mes treballat)

- Coneixements en l'àmbit de l'Edificació o generació energètica renovable, fins a 3 punts (a raó de 0'02 punts
per hora de formació rebuda)

- Experiència laboral en contractació pública (normativa de contractació pública, experiència en redacció de
plecs tècnics i administratius, valoració d'ofertes, redacció d'informes justificatius), fins a 2 punt (a raó de 0'2
punts per mes treballat)

- Coneixements en sistemes de representació gràfica, fins a 1 punt

- Coneixement de projectes en l'àmbit de l'ecologia urbana, fins a 1 punt

- Publicacions i/o tasques docents relacionades amb les matèries objecte de la convocatòria. En aquest sentit
caldrà especificar, adjuntar i/o referenciar les publicacions així com especificar la docència descrivint les
matèries, la temporalitat, la durada i els col·lectius. Aquest apartat la Comissió de selecció valorarà fins a 2
punts

- Ponents en Seminaris, Congressos i/o Jornades amb les matèries objecte de la convocatòria. Caldrà adjuntar
el certificat conforme ha estat ponent així com una referència del contingut de la participació, fins a 2 punts

c) Psicotècnics: test de competències i entrevista personal

Les proves psicotècniques valoraran el grau d'adequació dels candidats al lloc de treball objecte de la
convocatòria.

La Comissió de selecció valorarà les competències transversals següents: treball en equip, aprenentatge
permanent, capacitat de planificació i organització del treball, l'empatia, la comunicació i la resistència a la
pressió.

Aquesta prova serà qualificada fins a un màxim de 10 punts, sent eliminades les persones candidates que no
aconsegueixin un mínim de 5 punts. La distribució de la puntuació serà un 35% del test i un 65% de
l'entrevista
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7. Resultats de les procés de selecció

Per tal de determinar les persones seleccionades, la Comissió de Selecció publicarà un llistat ordenat de major
a menor puntuació, de les qualificacions obtingudes en les proves.

En cas d'empat, l'ordre de classificació s'establirà d'acord amb els següents criteris tenint en compte que
cadascun d'ells és excloent:

- Primer criteri: l'aspirant que hagi obtingut la millor qualificació en els mèrits

- Segon criteri: a favor de la persona aspirant, el gènere del qual sigui menys representat en el col·lectiu
professional objecte d'aquest concurs.

- Tercer criteri: l'aspirant que hagi obtingut la millor qualificació en la prova aptitudinal

Les tres primeres persones candidates amb major qualificació obtindran la plaça. La resta de persones
aspirants que hagin superat les proves però no hagin obtingut plaça, constituiran una borsa per a la cobertura
de vacants de la mateixa categoria quan aquestes es produeixin, ordenades també de major a menor
puntuació. Si entre les persones que han de constituir la borsa per a cobertura de vacants es produís algun
empat, s'aplicaran els criteris recollits en l'apartat anterior.

 

8. Comissió de selecció

Estarà integrada pels següents membre:

Presidència:

Titular: Jordi Ribas Vilanova

Suplent: Lidia Garcia Soler

Vocalies:

Vocal 1 Titular: Cristina Castells Guiu

Vocal 1 Suplent: Manel Torrent Aixa

Vocal 2 Titular: Carmen Melús Nuño

Vocal 2 Suplent: Daniel Carulla Roque

Secretaria: Oriol Asensi Ribas

Els membres de la Comissió de Selecció hauran d'abstenir-se d'intervenir i notificar-ho a la Direcció de
l'Agencia de l'Energia de Barcelona quan concorrin circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Igualment, les persones candidates podran recusar els membres
de la Comissió de selecció quan concorrin les circumstàncies previstes per l'article 24 de la mateixa Llei.

La Comissió de Selecció podrà disposar, si així ho creu convenient, de la incorporació de persones assessores
especialistes per a totes o algunes de les proves, que actuaran amb veu però sense vot en les sessions de la
Comissió de Selecció

La Comissió de Selecció podrà excloure del procés selectiu qualsevol persona participant que realitzi alguna
conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d'equitat i igualtat o altres comportaments
que alterin el normal desenvolupament de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.

La Comissió de Selecció queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords
necessaris per al bon funcionament del procés de selecció, dins el marc d'aquestes bases i de la legislació
aplicable.

A l'efecte de comunicacions i altres incidències, la Comissió de Selecció tindrà la seva seu al carrer Torrent de
l'Olla 2018, 3ra planta (agenciaenergia@bcn.cat)

 

9. Presentació sol·licituds:

Les persones aspirants hauran de presentar la sol·licitud en el termini de 20 dies naturals a comptar a partir de
l'endemà de la publicació de la present convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
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acompanyada del currículum vitae i la documentació acreditativa dels requisits, preferentment al Registre
d'Ecologia Urbana situat a l'Av. Diagonal 230, 2ª planta o a qualsevol Oficina d'Atenció a la Ciutadania o per
qualsevol dels mitjans admesos en dret, segons l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

El Model de sol·licitud i de Curriculum està a l'annex 1, i el llistat d'Oficines d'atenció a la ciutadania a on
enregistrar les sol·licituds, a l'annex 2 d'aquestes bases.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran
com les úniques vàlides a efectes de notificacions i seran responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els
errors en la seva consignació i la comunicació a l'Agencia Local d'Energia de Barcelona de qualsevol canvi de
les mateixes.

A l'efecte d'admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la
sol·licitud, sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat convocant o la Comissió de Selecció del procés
de selecció pugui requerir-los l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o
falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants.

 

10. Llistat de persones admeses i excloses (provisional i definitiu)

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Selecció comprovarà els requisits
de les persones i publicarà un llistat provisional de les persones admeses i excloses a la web electrònica de
l'Ajuntament de Barcelona (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca)

Les persones candidates podran formular les al·legacions que considerin en el termini de 10 dies hàbils
comptats des de l'endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses.

Les possibles reclamacions s'han de resoldre per la Comissió de valoració en els 30 dies hàbils següents a la
finalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució,
les reclamacions s'entenen desestimades.

En el cas que una persona aspirant no aparegui ni en la llista provisional d'admeses ni en la d'excloses, a l'hora
de formular la reclamació corresponent l'haurà d'acompanyar d'una fotocòpia de la sol·licitud presentada.

Finalitzat el termini de reclamacions i resoltes les possibles incidències, es farà pública, a la web electrònica de
l'Ajuntament de Barcelona (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca), la llista definitiva de les
persones admeses i excloses en la qual s'indicarà també l'hora i el lloc d'inici de les proves que s'hagin de
realitzar.

L'admissió al procés selectiu no implica el reconeixement a les persones interessades de la possessió dels
requisits exigits a les bases, els quals seran comprovats al final del procés.

 

11. Acreditacions de la documentació original

Una vegada publicat el llistat de les persones candidates que constituiran la borsa a la web de de l'Ajuntament
de Barcelona (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca),

aquestes candidates disposaran d'un termini de 20 dies naturals per aportar els originals de la documentació
presentada en la sol·licitud sobre els requisits de participació, per la seva compulsa. Si dins el termini
esmentat, tret dels casos de força major, aquesta persona no presenta la documentació o no reuneixen els
requisits exigits, restarà exclosa del present procediment, quedant anul·lades totes les seves actuacions, sense
perjudici de la responsabilitat en què pugui haver incorregut per falsedat.

 

12. Recursos i Reclamacions

D'acord amb el que estableix l'article 18.2 dels Estatuts del Consorci en concordança amb els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra
els actes derivats de l'autoritat convocant, que és el President del Consorci, i contra la llista definitiva de les
persones admeses i excloses i els actes de tràmit de la Comissió de Selecció, les persones interessades podran
interposar recurs de reposició, davant la mateixa autoritat convocant, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà de la data de la seva publicació o bé, directament, recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos des de l'endemà de la publicació de l'acte objecte d'impugnació, sense perjudici de la possibilitat de
sotmetre els actes de tràmit qualificats que es derivin de l'actuació de la Comissió de Selecció, prèviament a la
interposició de recurs de reposició o recurs contenciós administratiu, al tràmit d'audiència establert en l'article
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82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques,
davant la mateixa Comissió.

 

Barcelona, 7 de maig de 2018

 

Cristina Castells i Guiu

Directora gerent

 

ANNEX 1: SOL·LICITUD I CURRÍCULUN

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 Solicitud i curriculum_Consorci.pdf
 

 

ANNEX 2: OFICINES D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA (OAC)

 

- Registre d'Ecologia Urbana. Av. Diagonal 230, 2ª planta. De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h

- Horari general (excepte OAC Sant Miquel): de dilluns a dimecres i divendres de 8:30h a 14:30h. Dijous de
8:30h a 20:00h (últim torn 19:30).

- Horari general OAC Sant Miquel: de dilluns a dissabte de 8:30h a 20:00h (últim torn 19:30).

- Oficina d'Atenció a la Ciutadania de Ciutat Vella, c/ Ramelleres, 17

- Oficina d'Atenció a la Ciutadania del Districte de l'Eixample, c/ Aragó, 328

- Oficina d'Atenció a la Ciutadania del Districte de Sants -Montjuïc, c/ Creu Coberta, 104

- Subseu Marina: Pg. Zona Franca, 185-219

- Oficina d'Atenció a la Ciutadania del Districte de les Corts, Pl. Comas, 18

- Oficina d'Atenció a la Ciutadania del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, c/ Anglí, 31

- Oficina d'Atenció a la Ciutadania del Districte de Gràcia, Pl. Vila de Gràcia, 2

- Oficina d'Atenció a la Ciutadania del Districte d'Horta-Guinardó, Lepant, 387

- Oficina d'Atenció a la Ciutadania del Districte de Nou Barris, Pl. Major Nou Barris, 1

- Subseu Zona Nord: C/ Costabona, 3-5

- Oficina d'Atenció a la Ciutadania del Districte de Sant Andreu, c/ Segre, 24-32

- Oficina d'Atenció a la Ciutadania del Districte de Sant Martí , Pl. Valentí Almirall, 1

- Oficina d'Atenció a la Ciutadania Pl. Sant Miquel, Pl. Sant Miquel núm. 3

 

(18.130.046)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7618 - 14.5.20186/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-18130046-2018



 
 
 
 
 

ANNEX 1: SOL·LICITUD I CURRICULUM 
 
 
 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I CURRÍCULUM 
(3 TS ENGINYERIA  AGÈNCIA DE L’ENERGIA DE BARCELONA) 

 
 

DNI: Nom i cognoms: 

Domicili: 

Població: Codi Postal: 

Telèfon fix: Telèfon mòbil: Altre telèfon: 

e-mail: 

 
 
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades de caràcter 
personal s’incorporaran al fitxer “Gestió R.H” de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la convocatòria 
de selecció en què participen com a part integrant de la Gestió de RH de l’ esmentat Institut. Amb aquesta sol·licitud consenten en el tractament de les 
seves dades personals per a la finalitat indicada. Finalment  informem que poden exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit al Registre General de l’Ajuntament, plaça St. Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en 
l’assumpte: “ Tutela de drets LOPD”.  
 
 
SOL·LICITO ser admès/esa a la convocatòria a què es refereix aquesta sol·licitud i DECLARO 
que són certes totes les dades que s’hi consignen i que reuneixo totes i cadascuna de les 
condicions exigides per treballar a l’administració pública i les assenyalades especialment en 
les bases de la convocatòria esmentada anteriorment. 
 
 
Acompanyo el currículum i documentació d’acord amb les bases, per ordre de pàgina. 
 
 
 
Data:     Signatura: 
 
  

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7618 - 14.5.20187/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-18130046-2018



 

2 
 

 
 

MODEL CURRÍCULUM VITAE 
 
 
Nom i cognoms: 
 

DNI: 

 
 
REQUISITS (Marqui amb “X” la informació correcta)  
 
 SÍ NO 

Nacionalitat espanyola   

Llicenciatura enginyeria superior/grau    

Nivell C català o superior   

Nivell B2 anglès   
 
 
Coneixements específics SÍ NO 

Coneixement en mesures per tal de reduir la demanda energètica dels 
edificis.   

Coneixements en mesures d’eficiència energètica a aplicar en 
l’edificació.   

Coneixements de criteris de certificació energètica d’edificis.   

Coneixements en sistemes de monitoratge energètics i xarxes de 
comunicació.   

Coneixements en generació energètica renovable i local: instal·lacions, 
punts de connexió, gestió excedents.   

Coneixements en el disseny d’instal·lacions de generació energètica 
renovable.   

Coneixement en el manteniment, gestió i operativa funcional de les 
instal·lacions de generació renovable.   

Coneixements en sistemes de control de processos i aprovació de 
projectes tècnics i seguiment d’obres.   

Coneixement en xarxes energètiques.   
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MÈRITS 
  

1. EXPERIÈNCIA LABORAL Data inici Data fi Núm. 
pàg.  

    
Experiència laboral en l’àmbit de l’Edificació o generació 
energètica renovable, fins a 6 punts (a raó de 0’2 punts per 
mes treballat). 

   

Nom de l’entitat:    

    

    

    

    

    

    

Experiència laboral en contractació pública (normativa de 
contractació pública, experiència en redacció de plecs 
tècnics i administratius, valoració d’ofertes, redacció 
d’informes justificatius), fins a 2 punt (a raó de 0’2 punts 
per mes treballat). 

   

Nom de l’entitat:    
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2. FORMACIÓ Hores Núm. 
pàg.  

 
   

1. Coneixements en l’àmbit de l’Edificació o generació energètica 
renovable, fins a 3 punts (a raó de 0’02 punts per hora de formació 
rebuda). 

  

 Nom de l’entitat/s formativa/ves 

   
2. Coneixements en sistemes de representació gràfica, fins a 1 punt.   
 

   
3. Coneixements de projectes en l’àmbit de l’ecologia urbana, fins a 1 

punt.   

 

   
4. Publicacions i/o tasques docents relacionades amb les matèries 

objecte de la convocatòria. En aquest sentit caldrà especificar, adjuntar  
i/o referenciar les publicacions així com especificar la docència 
descrivint les matèries, la temporalitat, la durada i els col·lectius. 
Aquest apartat la Comissió de selecció valorarà  fins a 2 punts. 
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5. Ponents en Seminaris, Congressos i/o Jornades amb les matèries 

objecte de la convocatòria. Caldrà adjuntar el certificat conforme ha 
estat ponent així com una referència del contingut de la participació, 
fins a 2 punts 

 

 

 
 
 
 

 
 
. 
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