
 
 

1/3 
 

 

BASES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL DE CLAUS 

 

CLAUS convoca un procés selectiu per a cobrir 1 lloc de treball de COORDINADOR/A 
TÈCNIC/A DEL SERVEI DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA (CLAUS 2117) 

 

1.- Descripció general del lloc de treball 

 Impulsar i gestionar el funcionament del Servei de Transició Energètica, 
desenvolupant tasques de coordinació de l’equip de treball i d’informació, 
formació i atenció directa a la ciutadania. 

 Donar suport als responsables municipals en la planificació, i execució de les  
accions del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), de la ciutat 
de Sant Boi, en l’àmbit de la transició energètica i rehabilitació d’edificis (zones 
d’autoconsum compartit, gestió de l’ús i ambientalització de la flota municipal, 
rehabilitació energètica, punts de càrrega de VE, etc...)  

Horari: matí i tarda, segons conveni. 

 Categoria: Tècnic/a  

Salari mínim de referència: 38.465 € (nivell 15 conveni empresa) 

Ubicació: c/ Bonaventura Calopa 26 

Tipus de contracte: Indefinit 

 Data d’inici del contracte (aprox.): a partir del 15 de setembre de 2021 

 

2.- Requisits 

Per poder presentar-se a l’oferta cal: 

- disposar de la llicenciatura o Grau de Ciències Ambientals, Enginyeria 
Industrial, Enginyeria de l’Energia o similars (MECES3 o superior). 

- disposar del nivell C de català. 

- disposar del document d’identificació i que habiliti a treballar a Espanya 
vigent. 

- no patir malaltia o discapacitat física o psíquica que impedeixi el normal 
exercici de les funcions pròpies del lloc de treball.   

 

 

 
3.- Presentació de sol·licituds 
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L’entrega de la documentació podrà presentar-se per e-mail a l’adreça 

claus@claussantboi.cat, o bé presencialment a la seu de CLAUS situada al carrer 

Bonaventura Calopa 26 de Sant Boi (horari de 8h a 14h.). 

El període per a presentar-la és fins el 31 de juliol de 2021 (termini ampliable en cas 

necessari). 

A la sol·licitud s’adjuntarà fotocòpia de: 

- currículum actualitzat. 

- DNI o Targeta de Resident (en vigor i que habiliti per treballar). 

- acreditació dels títols requerits (formació acadèmica reglada) i de la 

formació complementària. 

- informe de la vida laboral per acreditar l’experiència professional.  

El llistat de les persones admeses i no admeses al procés de selecció, es publicarà a 

la pàgina web de CLAUS .  

4.- Data, horari de les proves 

Cal que les persones candidates s’informin de les dates i horaris de les proves a través 

del web de CLAUS o telefònicament.  

 

5.- Procés selectiu 

 5.1.- Valoració de mèrits 

Els mèrits valorables són: 

- experiència laboral en el sector energètic o la consultoria energètica.  

- experiència en la coordinació d’equips de treball. 

- formació complementària relacionada amb l’eficiència energètica, mobilitat 

sostenible, energies renovables, rehabilitació urbana... 

- experiència en la gestió d’ajuts públics i en processos de contractació 

pública. 

- experiència en projectes de rehabilitació energètica d’edificis. 

- experiència  en assessorament o informació a persones en situació de 
vulnerabilitat energètica. 

- experiència en l'atenció al públic. 
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- experiència en l’àmbit de l'educació ambiental. 

- experiència laboral en l’administració pública. 

- acreditar nivell B2 d’anglès o equivalent. 

- certificats de cursos en Prevenció de Riscos Laborals segons RD 30/1997. 

- residir en el municipi de Sant Boi (antiguitat mínima de 6 mesos). 

 
El total de punts en aquesta primera fase de valoració de mèrits és de 20 punts. 

 

5.2.- Entrevista personal i proves 

Es convocarà als aspirants, a l’entrevista personal, a una prova psicotècnica i a una 
prova de coneixements tècnics amb el fi de valorar el grau d’experiència professional 
en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball. En aquesta 
convocatòria els aspirants hauran d’aportar els originals de la documentació 
presentada. 

La puntuació màxima atorgada en aquesta fase és de 30 punts. 

La qualificació obtinguda, en la part 5.1 de Valoració de mèrits i 5.2 Entrevista personal 
i proves, donarà una puntuació total de 50 punts com a màxim.  

En cas d’empat en la puntuació entre un o més aspirants, en el llistat d’aprovats anirà  
en primer lloc qui tingui més puntuació a l’apartat 5.2 (entrevista personal i proves). 

6.- Llistat de la persona seleccionada 

El llistat definitiu de la persona seleccionada (i possibles reserves) es publicarà a la 
pàgina web de CLAUS.  

 

Sant Boi de Llobregat, 06 de juliol de 2021. 


