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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
ANUNCI sobre aprovació de les bases de la convocatòria PLLT-3-2017 per proveir el lloc de cap de secció
d'Energia i Sostenibiltat.

L'Ajuntament de Mollet del Vallès, de conformitat amb el decret de la regidoria delegada de Recursos Humans
de 13 de juliol de 2017 , aprova la convocatòria de procés selectiu per proveir el lloc de treball que es detalla a
continuació

Codi

Denominació

Sistema

PLLT-3-20177 Cap de Secció d'energia i sostenibilitat Concurs de mèrits i capacitats

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu cal que presentin la sol·licitud dins del termini
establert de quinze dies hàbils dies naturals improrrogables a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci
d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

BASES REGULADORES DE CONVOCATÒRIA DE CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ DE LLOC
DE TREBALL

Codi de convocatòria: PLLT 3/2017
D'acord amb el Reglament de selecció, promoció i provisió de llocs de treball de l'Ajuntament de Mollet del
Vallès aprovat per acord del Ple en data 18 de desembre de 2006 (BOP núm. 67 del 19 de març de 2007), es
convoca concurs específic de mèrits i capacitats per proveir el lloc de treball que es relaciona i de conformitat
amb els requisits següents:

Lloc de treball

Codi Denominació

Servei/Secció/CPS

Direcció

388

Paisatge Urbà Promoció
Ambiental i Medi Ambient

Direcció de Serveis de Desenvolupament Econòmic i
Urbà, Sostenibilitat i Habitatge

Cap de Secció d'energia
i sostenibilitat

Adscripció
L'adscripció es farà pel procediment de concurs de mèrits i capacitats i amb els efectes previstos en la
normativa vigent.
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Funcions bàsiques
- Participar en el disseny i direcció de les estratègies i procediments de gestió del Servei.
- Dirigir, coordinar i avaluar la gestió tècnica i administrativa que es derivi de les competències de la Secció.
- Coordinar els Recursos Humans adscrits a la Secció planificant tasques i guiant en l'execució dels
procediments establerts per tal d'assolir els objectius fixats.
- Participar en l'elaboració, seguiment i aplicació del pressupost destinat al seu àmbit d'actuació.
- Responsabilitzar-se de l'execució tècnica dels projectes, programes i actuacions de la Secció realitzant una
correcta planificació i seguiment i elaborant els informes i memòries d'activitat corresponents.
- Proposar al/a la responsable noves línies d'actuació, de gestió i processos de treball per tal de contribuir a
l'assoliment dels objectius fixats.
- Mantenir els contactes necessaris amb tercers per tal de desenvolupar les seves funcions i assistir a les
reunions que calgui a tal efecte.
- Fer complir les polítiques, normes, procediments i accions preventives als treballadors/res sota el seu
comandament i comunicar les disfuncions detectades així com proposar les possibles millores al servei
corresponent en matèria de seguretat i salut.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament els EPIs, els procediments i les
recomanacions establertes a la seva avaluació de riscos i posar en coneixement del servei que correspongui
qualsevol disfunció o anomalia detectada.
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Requisits
a) Ser funcionari/ària de carrera al servei de qualsevol administració pública i pertànyer a qualsevol dels
subgrups corresponents al grup A.
b) Tenir una permanència mínima de dos anys en el lloc de treball d'origen.
c) Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions o aquella superior que l'habiliti per a l'exercici
professional:
- A1009: Llicenciatura en Ciències ambientals
- A1021: ES agrònoma
- A1023: ES forestal
- A1031: ES industrial
- A2001: Arquitectura tècnica
- A2005: ET agrícola (explotacions agropecuàries)
- A2008: ET agrícola (hortofructicultura i jardineria)
- A2011: ET Obres Públiques (Construccions civils)
- A2013: ET Obres Públiques ( transports i SS urbans)
- A2023: ET Forestal (explotacions forestals)
- A2024: ET Forestal (indústries forestals)
- A2025: ET industrial (electricitat)
- A2026: ET industrial (mecànica)
d) Abonar la taxa de 18 Euros en concepte de drets d'examen.
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Formació i/o mèrits rellevants a considerar en la seva provisió
Es valorarà la formació i coneixements en els següents àmbits
- DI01: Conducció de persones i d'equips de treball
- E01: Obres Públiques
- E02: Gestió d'obres municipals
- E05: Coneixements en matèria de trànsit i mobilitat
- E06: Obres Públiques en general (disseny de teixit urbà, carrers, vies, rotondes, etc.)
- E07: Mobilitat
- E29: Gestió del medi ambient
- E30: Auditoria medi ambient i Agenda 21 local
- E34: Ciències ambientals
- DS06: Control pressupostari
- DS11: Coordinació de grups de treball
- G01: Seguretat i salut en el treball
- G05: Normativa sectorial i aplicable

Mèrits, capacitats i sistemes d'acreditació
Valoració de mèrits:
Es valorarà els mèrits indicats amb els següents barems:
a) Antiguitat reconeguda a l'administració pública, a raó de 0,20 punts per any o fracció, fins a un màxim de 3
punts. En el còmput total no s'inclouran les fraccions corresponents a períodes inferiors a sis mesos.
b) Experiència professional: es valorarà fins a un màxim de 10 punts d'acord amb els següents criteris:
i) Desenvolupament de llocs de treball del mateix nivell de responsabilitat a l'administració pública, fins a 4
punts.
- Si és a l'Ajuntament de Mollet del Vallès: 0,50 punts per any o fracció. En el còmput total no s'inclouran les
fraccions corresponents a períodes inferiors a sis mesos.
- Si és a altres administracions públiques: 0,40 punts per any o fracció. En el còmput total no s'inclouran les
fraccions corresponents a períodes inferiors a sis mesos.
ii) Desenvolupament de llocs de treball de nivell de responsabilitat inferior en un o dos nivells a l'administració
pública, fins a 2 punts.
- Si és a l'Ajuntament de Mollet del Vallès: 0,50 punts per any o fracció. En el còmput total no s'inclouran les
fraccions corresponents a períodes inferiors a sis mesos.
- Si és a altres administracions públiques: 0,40 punts per any o fracció. En el còmput total no s'inclouran les
fraccions corresponents a períodes inferiors a sis mesos.
iii) Desenvolupament de llocs de treball en la mateixa secció/unitat d'adscripció del lloc de treball a proveir, a
raó de 0,25 punts per any o fracció, fins a 2 punts. En el còmput total no s'inclouran les fraccions
corresponents a períodes inferiors a sis mesos.
iv) Desenvolupament de llocs de treball de similar categoria i funcions en el sector privat, a raó de 0,10 punts
per any o fracció, fins a 2 punts. En el còmput total no s'inclouran les fraccions corresponents a períodes
inferiors a sis mesos.
c) Grau personal: fins a un màxim de 3 punts, en funció de la posició en l'interval del cos o escala
corresponent i en relació al nivell de destí del lloc de treball a cobrir. S'avaluarà segons el següent barem:
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i) Per posseir un grau personal igual o superior a 26: 3 punts.
ii) Per posseir un grau personal igual o superior a 24: 2 punts.
iii) Per posseir un grau personal igual o superior a 20: 1 punt.
d) Formació relacionada amb el lloc de treball, fins a un màxim de 4 punts, segons els següents criteris:
i) Assistència a cursos, jornades i/o seminaris relacionats amb les funcions bàsiques del lloc de treball i/o sobre
les temàtiques referides en aquestes bases, fins a un màxim de 2,5 punts. El barem es fixa en 0,2 punts per
cada 20 hores de formació.
ii) Formació no inclosa en l'apartat anterior i que tinguin relació amb l'administració pública, fins a un màxim
de 1,5 punts d'acord amb els següents barems:
- Durada inferior a 25 hores: 0,15 punts per curs.
- Durada entre més de 25 i 50 hores: 0,25 punts per curs.
- Durada entre més de 50 i 100 hores: 0,40 punts per curs.
- Durada superior a 100 hores: 0,50 punts per curs.
L'assistència a seminaris o jornades només serà computable en el cas que aquesta durada estigui acreditada.
e) Titulacions acadèmiques complementàries i relacionades amb el lloc de treball a proveir diferents a la
requerida per participar al procés selectiu, fins a un màxim de 3 punts, segons els següents criteris:
i) Altres diplomatures universitàries o diplomes de postgrau: 0,25 punts
ii) Mestratges: 0,50 punts
iii) Altres llicenciatures: 0,75 punts
f) Altres mèrits a considerar pel Tribunal. En especial, l'exercici de la docència universitària, les publicacions,
l'elaboració d'estudis i treballs, coneixements acreditats d'idiomes i activitats de transmissió de coneixements
relacionats amb el lloc de treball a cobrir, llevat que siguin propis del lloc de treball, fins a un màxim de 2
punts.

Apreciació de capacitats:
Amb la finalitat de comprovar els coneixements, habilitats i condicions vers l'exercici del lloc de treball es
realitzarà una prova consistent en la resolució d'un cas pràctic vinculat a les funcions del lloc de treball
relacionades a aquestes bases. La valoració de la prova pràctica serà de fins a 25 punts. La persona aspirant
haurà de treure una puntuació mínima de 13 punts a la prova pràctica. D'altra manera la puntuació obtinguda
no es tindrà en compte als efectes de la valoració global del concurs
A criteri de la comissió d'avaluació, la prova podrà comprendre també una entrevista professional amb la
persona candidata.

Coneixement de la llengua catalana
Les persones aspirants per a la provisió del lloc de treball hauran d'acreditar el coneixement suficient de
llengua catalana mitjançant la presentació del certificat del nivell de suficiència (nivell C1) de la Direcció
General de Política Lingüística o equivalent.
Les persones que no presentin el corresponent certificat, ni acreditin trobar-se exempts, hauran de realitzar
una prova obligatòria de caràcter eliminatori i serà qualificat/ada de apte/a o no apte/a.

Junta d'avaluació
President/a:
Titular: Valentin Gómez Sánchez , Cap de Servei d'Organització, administració electrònica i recursos humans.
Suplent: Patricia Alonso Díaz, Tècnica d'Organització i desenvolupament de recursos humans.
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Vocals:
Titular: Josep M. Mompin Valeri, Cap del Servei de Paisatge urbà, promoció ambiental i medi ambient.
Suplent: Xavier Rabal Valero, Cap d'Unitat tècnica d'obres i manteniment
Titular: M. Angels Rodríguez Vilaró , Cap de Secció d'Obres
Suplent: Vanesa Carmona Pérez, Cap de Servei de Territori
Titular: Xavier Rabal Vallespin, Cap de la Secció d'energia i sostenibilitat
Suplent: Josep Ortiz i Comerma, Cap de Secció d'obres.
Secretari/ària:
Titular: Maria Vegas Fernández, Tècnica d'Organització i RRHH.
Suplent: Rosa Navarro Rovira, Cap de la Unitat de selecció i gestió administrativa.

Procediment
El termini per a la presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu és de quinze dies hàbils a
partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC). La convocatòria també es publicarà a la Seu electrònica de l'Ajuntament a l'apartat de convocatòries
públiques.
Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica a través de l'apartat tràmits de la seu electrònica de
l'Ajuntament de Mollet (https://seuelectronica.molletvalles.cat) de conformitat amb el que determina l'article
14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
El pagament de la liquidació corresponent, es farà per transferència bancària al compte del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria ES4701826035470201500486, indicant al costat del nom de qui fa el lliurament la
referència 31001, o per gir postal.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el consentiment al tractament
de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de
tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.
Les persones candidates hauran de fer constar a la seva sol·licitud el lloc de treball al qual es presenta.
La documentació acreditativa dels serveis prestats a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, serà aportada d'ofici pels
serveis que correspongui de la Corporació.
Les persones aspirants que provinguin d'altres administracions hauran d'acreditar l'antiguitat, experiència
professional, grau personal i d'altres dades rellevants que figurin al corresponent registre de personal, a través
de certificació expedida per l'organisme pel qual presta servei.
Els requisits i mèrits al·legats pels aspirants s'entendran referits a la data de termini de presentació de
sol·licituds.
La junta d'avaluació resta convocada per a la resolució del concurs el proper dia 4 de setembre de 2017 a les
10:00 hores, restant facultada per apreciar lliurament els mèrits al·legats pels aspirants.
Per a la realització de la prova pràctica, els concursants resten convocats el mateix dia 4 de setembre de 2017,
a la recepció de l'Ajuntament (Pl. Major, 1 de Mollet del Vallès), a les 11:30 hores.
La puntuació mínima per a l'adjudicació dels llocs vacants convocats ha de ser de 25 punts.
En tot allò no previst expressament en aquesta convocatòria, es procedirà segons el que determina el
Reglament de selecció, promoció i provisió de llocs de treball de l'Ajuntament de Mollet del Vallès aprovat per
acord del Ple Municipal de 18 de desembre de 2006 (Butlletí Oficial de la Província 67 de 19 de març de 2007) i
a la normativa aplicable.

Mollet del Vallès, 19 de juliol de 2017
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Josep M. Garzón i Llavina
Regidor delegat de Recursos Humans

(17.200.123)
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