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EL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA 
PERPETUA DE MOGODA, TÉ LA NECESSITAT DE CONTRACTAR, DE MANERA 
URGENT, UN/A TÈCNIC/A AODL D’IMPULS A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA A LA 
RIERA DE CALDES, PER AL PROGRAMA D’AGENTS D’OCUPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) AQUEST PROJECTE ESTÀ SUBVENCIONAT 
PEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA EN EL MARC DELS 
PROGRAMES DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT LOCAL.  

Referència: AODL Transició Energètica 

El servei de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, té la 
necessitat d’incorporar un/a tècnic/a mig, A2, a jornada completa, en règim de contracte 
laboral temporal per a la realització del Pla de treball anual denominat “Impuls a la 
transició energètica a la Riera de Caldes”. El termini d’execució del pla de treball de 
l’Agent d’ocupació i desenvolupament local serà d’un any comptador a partir de la data 
d’inici del contracte laboral, que s’ha de realitzar com a molt tard el 31 de desembre de 
2019. 

El projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels 
“Programes de suport al desenvolupament local”    

La contractació està supeditada a l’atorgament del projecte i a l’efectiva revisió per  part 
del SOC. 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS I ACTUACIONS A REALITZAR 
 
 Sensibilització i foment actiu de la transició energètica. 

Difusió d’informació i atenció personalitzada sobre el potencial de les Instal·lacions 
domèstiques i les comunitats energètiques. 

 Foment de la transició energètica a les empreses. 
Difusió d’informació i atenció personalitzada sobre el  potencial de les instal·lacions en la 
generació i distribució a les empreses. 

 Impuls a accions de transició energètica-sector públic 
Suport a l’elaboració de projectes d’energies renovables als equipaments i serveis. 

 Dinamització del sector empresarial vinculat amb la transició energètica 
Suport a la realització d’auditories i elaboració de projectes d’energies renovables a les 
empreses 
Accions i espais de trobada entre empreses amb experiència, el sector i les empreses 
potencialment interessades. 

 Assistència i suport  al desenvolupament de les ocupacions relacionades amb la transició 
energètica. 
Promoció de la qualificació professional relacionada amb la transició energètica. 

 Preparació i elaboració de la documentació, memòries, indicadors i altres materials 
corresponents i/o vinculats al projecte. 

• Acompliment de la missió i els objectius del Servei. 
• Altres funcions de caràcter similar. 
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2. REQUISITS I TITULACIÓ 

Les persones candidates hauran de reunir el següent: 

a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del disposat a l’article 57 de la Llei 5/2015 de 30 
d’octubre sobre l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  

b) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les 
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics 
per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions 
similars a aquelles que desenvolupaven en cas de personal laboral, al lloc que hagués estat 
separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en 
situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el 
seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.  

c) Posseir la capacitat funcional, no patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o 
psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.  

d) No concórrer cap causa d’incompatibilitat d’acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de 26 
de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, i la 
llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques. 

e) Posseir el certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política 
Lingüística, o equivalent normalitzat. En cas de no acreditar-ho caldrà superar una prova de 
coneixements de català que consistirà en la realització d’una prova de C1 de la Direcció 
General de Política Lingüística de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Aquesta prova 
serà eliminatòria i es qualificarà com a “apta” o “no apta”. Quedaran exempts de la 
realització d’aquesta prova els/les aspirants que acreditin el seu coneixement del català amb 
els certificats de la Direcció General de Política Lingüística o títols equivalents al nivell C; també 
aquells/aquelles que, en algun procés selectiu a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 
hagin superat una prova o exercici de coneixements de llengua catalana d’aquest mateix nivell 
o superior, sempre i quan aportin la documentació que ho acrediti.. Per realitzar aquesta prova, 
el tribunal comptarà amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en 
normalització lingüística. 

f) Entendre i escriure correctament el Castellà. L’acreditació serà imprescindible per als candidats 
que no tinguin nacionalitat espanyola. La prova consistirà en la redacció en castellà d’un mínim 
de dues-centes paraules i una conversa amb el titular. Es valorarà l’habilitat lingüística en 
l’expressió oral i escrita i els coneixements gramaticals i lèxics. Aquest exercici serà qualificat 
com a “apte” o “no apte”, i quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin la qualificació 
d’apte. Exempcions per a la prova: quedaran exempts de la realització de la prova els aspirants 
de nacionalitat espanyola, de nacionalitat de països on la llengua oficial sigui el castellà i els 
d’altres nacionalitats sempre que presentin un dels documents següents: 

- Certificat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l’Estat 
espanyol. 

- Diploma d’espanyol que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent 
o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció 
d’aquest. 
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- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes. 
 

g) Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa, prenent com a 
referència en ambdós casos la data en què finalitzi el termini de presentació d’instàncies.  

h) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la 
indemnitat sexual o tràfic de persones.  

i) Estar inscrit/a al SOC com a demandant d'ocupació (DARDO). La inscripció com a demandant 
d’ocupació la poden fer les persones en situació d'atur i les que, tot i estar treballant, volen 
millorar la feina. Aquesta condició s'haurà d'acreditar si més no amb caràcter previ a la 
contractació.  

 

TITULACIÓ: 

j) Estar en possessió de diplomatura universitària, o nivell equivalent en els àmbits d’enginyeria, 
empresarials, empresa i tecnologia, ciències ambientals, ciències físiques i de la terra,  Si es 
tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri 
corresponent o s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat amb el 
reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria. 

k) Es valoraran màsters i postgraus referents als àmbits indicats per a la formació universitària i 
referents a les funcions a desenvolupar.  

l) Es valoraran cursos de formació que tinguin relació amb les funcions a desenvolupar. 

m) Competències:  

- Comunicació, persuasió i habilitats relacionals  
- Observació i anàlisi  
- Adaptabilitat i flexibilitat 
- Proactivitat, capacitat de decisió, iniciativa i organització 
- Autonomia, creativitat i treball en equip 
- Capacitat de diàleg, de negociació i de coordinació  
- Compromís amb el sector públic  

 
 

3. EXPERIÈNCIA 
Es  valorarà experiència en gestió de projectes, assessorament, auditories, consultoria empresarial, 
tecnològica, ambiental, en l’àmbit d’energies renovables, d’estalvi i sostenibilitat energètica, 
d’autoconsum,  i en aquells aspectes que es puguin relacionar amb les funcions i competències 
que l’AODL haurà de realitzar. 
 

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I ADMISIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS  
Les persones que desitgin prendre part en la convocatòria hauran de presentar una instància 
sol·licitant participar com aspirant en el procés de selecció i indicaran a la instància la referència de 
la convocatòria a la qual es presenten: 
Referència: AODL Transició Energètica 
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Documentació a adjuntar: 
 

• Document nacional d’identitat (DNI) o document acreditatiu de la personalitat i nacionalitat. 
• Currículum vitae. 
• Titulació acadèmica exigida, o justificant d’haver efectuat el pagament dels drets per a la 

seva obtenció. 
• Documentació acreditativa d’altres títols acadèmics. 
• Documentació acreditativa de cursos de formació relacionats amb les funcions a 

desenvolupar. 
• Documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de la llengua catalana del 

nivell de suficiència (C1) o superior, o la documentació que  acredita estar en alguna de les 
situacions d’exempció de la realització de l’exercici de coneixements de llengua catalana 
exigits. 

• Informe de vida laboral actualitzat emès per la Tresoreria de la Seguretat Social. 
• Contractes de treball. 
• Certificat dels serveis prestats en l'Administració, empreses, altres institucions o entitats. 

 
Les instàncies s’hauran de cursar adreçades a l’Alcaldia-Presidència d’aquesta corporació i es 
podran presentar  a través d’algun d’aquests registres: 
- Telemàticament a través de la seu electrònica (www.seu.staperpetua.cat) per la qual cosa es 

necessitarà certificat digital. 
- Presencialment a l’oficina d’atenció ciutadana, de 9 a 14h a Plaça de la Vila núm.6  
- A la resta d’oficines o registre autoritzats de conformitat amb l’art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre de 2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en 
endavant LPACAP). Els aspirants que presentin les instancies a través de la resta d’oficines o 
registres autoritzats, hauran de remetre un correu electrònic en el termini de presentació 
d’instàncies al Servei de Desenvolupament Local de l’Ajuntament a l’adreça 
formacio@staperpetua.cat enviant copia digitalitzada de la sol·licitud degudament registrada o 
segellada. 

 
Aquest anunci de procés selectiu es publicarà íntegrament al Tauler d’anuncis municipal “E-Tauler” 
 
Trobareu tota la informació a www.staperpetua.cat a l’apartat Treball, Formació, Empresa / 
Selecció AODL 
 
El termini per a presentar les candidatures serà del 5 al 22 de novembre (ambdós inclosos)  
Serà el Servei de Desenvolupament Local  qui es comuniqui amb les persones  candidates. 
És important que ha efectes de comunicació en el CV consti correu electrònic i telèfon. 
 

5. PROCÉS DE SELECCIÓ 
Les persones candidates hauran de realitzar: 

-Prova teòrica-pràctica relacionada amb les funcions del lloc de treball descrit al punt 1 
-Entrevista. 

 

https://seu.staperpetua.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_CATSERV2&DETALLE=6269003906606751605033&lang=CA
mailto:formacio@staperpetua.cat
http://www.staperpetua.cat/
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 CONVOCATÒRIA PROVA TEÒRICA PRÀTICA: 
Data: 29/11/2019 
Hora: 12h 
Lloc: Servei de Desenvolupament Local. Camí de la Granja s/n. Santa Perpètua de 

Mogoda.  Ubicació 
 

6. FINALITZACIÓ DEL PROCÉS 
Una vegada finalitzada la selecció, el Servei de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda presentarà davant del Servei de Desenvolupament Econòmic Local del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya la documentació relativa a la persona candidata seleccionada. 
 
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya comprovarà la idoneïtat de la persona candidata 
proposada, abans de procedir a la contractació. 
 
La persona seleccionada, i una vegada comprovada la idoneïtat pel SOC, serà contractada com a 
màxim el dia 31 de desembre de 2019, d’acord amb l’article 14 de la Resolució TSF/2219/2019 de 
26 de juliol, i la durada prevista del contracte serà d’1 any.  
 
La contractació està supeditada a l’atorgament del projecte i a l’efectiva revisió per part del SOC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Perpètua de Mogoda, 31 d’octubre de 2019 

https://www.google.es/maps/place/Ajuntament+SPM+-+Desenvolupament+Local/@41.5267053,2.1854089,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bef6670a1489:0x62962ad8215c1851!8m2!3d41.5267036!4d2.1863291

