
CLAUS

BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ D’UNA
PLAÇA D'ENGINYER/A ELÈCTRIC/A ESPECIALISTA EN INSTAL.LACIONS

SOLARS-FOTOVOLTAIQUES (CL-TE-22 05)

L’empresa municipal CLAUS convoca un procés de selecció per cobrir un lloc
de treball indefinit a temps complet D'ENGINYER/A ELÈCTRIC/A.

CLAUS és una empresa de titularitat municipal que gestiona serveis de
mobilitat (aparcaments, estacions de servei, zona blava), transició energètica i
gestió patrimonial (naus industrials, locals comercials i habitatges)

BASE 1. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL LLOC DE TREBALL

Funcions:

● Realitzar i legalitzar projectes d’enginyeria d’instal·lacions
solars-fotovoltaiques i executar o col·laborar en la direcció facultativa
dels mateixos.

● Realitzar i signar projectes, direcció d'obres, mesuraments, càlculs,
valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de tasques i
altres treballs anàlegs, sense cap restricció dins del seu àmbit de
coneixement.

● Informar, formar i atendre a la ciutadania com a tasca dins l’OMES
(Oficina Municipal d’Energia Sostenible).

● Executar les accions previstes al 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 energètica, punts de càrrega de vehicles
elèctrics, renovació de l’enllumenat públic (LED)...

Habilitats, competències i capacitats del lloc de treball:

● Iniciativa personal.
● Capacitat de treball en equip.
● Capacitat de comunicació.
● Capacitat de planificació, organització i gestió de projectes.
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Horari: de dilluns a dijous en la franja compresa de 8h a
19h i divendres de 9h a 14h. Per raons tècniques
extraordinàries la persona podrà prestar serveis
fora d’horari.

Salari brut anual: 34.729,53€

Nivell professional: Tècnic/a nivell 13

Tipus de contracte: Indefinit a temps complet

Servei: Transició energètica

Àrea: Àrea de Mobilitat, Transició Energètica i Gestió
patrimonial

Ubicació del lloc: OMES (Oficina Municipal d’Energia Sostenible)
C/ Lluís Castells 23 de Sant Boi

Jornada: Temps complet

Conveni: conveni col.lectiu de treball de CLAUS-
Administració General

Inici del contracte: Immediat

BASE 2. REQUISITS DE LES CANDIDATURES

Per tal de ser admès/esa a la convocatòria, la persona aspirant haurà de
complir els requisits següents:

a. Tenir 18 anys o més.

b. Tenir en vigor el document d’identificació que habiliti a treballar a
Espanya.

c. Acreditar el nivell C de català.

d. Disposar de la Llicenciatura d'enginyeria industrial especialitat
elèctrica o el Grau d’enginyeria elèctrica.

e. Acreditar experiència mínima de 3 anys en realització de projectes
solars-fotovoltaics.
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BASE 3. PUBLICITAT DE LES BASES

Aquesta oferta es publicarà al web www.claussantboi.cat i al taulell d’anuncis
de la masia Can Julià, seu de l’empresa municipal.

BASE 4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones interessades hauran d’omplir el formulari d’inscripció disponible a
la recepció de la masia Can Julià (Bonaventura Calopa 26). L’horari d’inscripció
presencial serà de les 9h fins a les 14h.

Tanmateix el formulari està disponible al web www.claussantboi.cat, que podran
enviar, junt amb la documentació requerida, a l’adreça electrònica
ofertesdefeina@coressa.cat, tot indicant en l’assumpte del missatge la
referència “CL-TE-22 05”.

El període de presentació de sol·licituds serà del 8 de març de 2022 al 16 de
març de 2022.

Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació que acrediti els requisits:

● Currículum actualitzat.
● Fotocòpia del document d’identitat.
● Acreditació dels títols requerits (formació universitària i nivell C de

català) i meritables (col·legiació, nivell B2 d’anglès i formació específica).
● Informe de vida laboral i contracte laboral o nòmina.

BASE 5. CANDIDATURES ADMESES

Un cop presentada la sol·licitud, aquesta serà analitzada per validar el
compliment dels requisits. El llistat de les persones admeses al procediment
serà publicat al web www.claussantboi.cat i exhibit al taulell d’anuncis de la
masia Can Julià.

BASE 6. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La puntuació màxima que es pot obtenir en el procés és de 21 punts. En el cas
que cap candidat/a superi els 10 punts, es podrà considerar deserta la vacant.
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Els 21 punts es distribueixen de la següent manera:

6.1. Valoració de mèrits (màxim 10 punts)

Es valorarà el compliment dels següents aspectes:

a) Experiència laboral en empreses públiques o administració
pública. (0,1 punts per mes, fins a un màxim de 1 punt).

b) Experiència laboral en empreses del sector energètic. (0,1 punts
per mes, fins a un màxim de 3 punts).

c) Formació específica amb Dmelect, Cype, PVsyst, Helioscope,
PVCAD, PVSOL, AutoCAD, TCQ, PRESTO i/o RD244/2019 (0,5
punts per curs de més de 30 hores, fins a un màxim de 3
punts).

d) Estar col·legiat/da a un dels col·legis oficials d’enginyers tècnics o
superiors (1 punt).

e) Acreditar nivell B2 d’anglès o equivalent (1 punt).

f) Residència a Sant Boi continuada en els 12 mesos anteriors al
procés (1 punt).

6.2. Prova pràctica i/o dinàmica grupal (màxim 5 punts)

Es realitzarà una prova pràctica que inclourà exercicis pràctics i/o una dinàmica
de grup. Aquesta prova és eliminatòria i per ser considerat apte/a caldrà obtenir
una puntuació igual o superior a 2,5 punts.

6.3 Entrevista individual (màxim 6 punts)

Es realitzarà una entrevista personal per competències per part del comitè de
selecció, format per: el Cap de l’Àrea, la Cap d’Igualtat, Governança i suport
municipal i el  Tècnic de selecció.

Les persones que obtinguin 2 punts o menys en aquest apartat seran
considerades no aptes.

En cas d’empat en la puntuació entre un/a o més aspirants, en el llistat
d’aprovats/des anirà en primer lloc qui obtingui més puntuació a l’apartat 6.3,
d’entrevista individual.
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BASE 7. RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

El llistat de tancament amb el resultat final del procés es publicarà al web
www.claussantboi.cat .

Sant Boi de Llobregat, 8 de març de 2022
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