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BASES DE LA SELECCIÓ DE 4 JOVES DINS EL PLA DE XOC MUNICIPAL 2020/2021. PROJECTE A punt 

 

 

1. Objecte de la convocatòria 

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a la selecció de 4 joves en el marc del 

Pla de Xoc municipal 2020/2021 dins el projecte A punt. 

 

 

2. Característiques dels llocs de treball 
Nombre de places:   4 places (1 tècnic/a en gestió  i difusió de dades, 1 tècnic/a en eficiència 

energètica, 1 tècnic/a en habitatge i 1 tècnic/a en dinamització juvenil i cultural 

Sistema de selecció:  Selecció per competències 

Retribució:   1.858,57 (sou brut mensual inclosa la part proporcional de les pagues extres) 

Contracte:   6 mesos (prorrogable 6 mesos més) 

Tipologia de jornada:  Jornada complerta (35 hores a la setmana) 

 

2.1. Denominació: Tècnic/a en gestió  i difusió de dades  
 

Nombre de places: 1 

 

Les funcions del lloc de treball a proveir són les següents: 

• Recopilació i estructuració de dades sobre les iniciatives, accions, plans, i projectes municipals, 

del global dels departaments i serveis municipals i en especial les emmarcades dins del Pla 

d’Intervenció Integral Centre / Carrer Comerç - PIICC. 

• Gestió i distribució de dades municipals al servei dels tècnics i projectes que sorgeixin en el marc 

del PIICC. 

• Suport i seguiment d’iniciatives, accions, plans i projectes municipals, respecte a les seves fases i 

terminis. 

• Propostes per a la comunicació interna i externa de les iniciatives, accions, plans i projectes 

municipals. 

• I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 

Formació requerida:  

• Grau en geografia, ciències ambientals, sociologia, enginyeria o equivalent relacionat amb les 

funcions del lloc de treball. 

• Es valorarà la possessió de màsters o postgraus aplicats als Sistemes d’Informació Geogràfica. 

 

Competències tècniques: 

• Gestió i seguiment de projectes 

• Coneixement del territori on s’actua 

• Tècniques de recollida de dades i estructuració de la informació 

• Tècniques de comunicació i màrqueting 

 

Competències bàsiques: 

• Anglès nivell mig alt 

• Competències informàtiques de representació gràfica ( tipus CAD o similar ) i paquet Office 

avançat. 

• Competències informàtiques aplicades als Sistemes d’Informació Geogràfica, base de dades 

geogràfiques i programari SIG especialitzat, tipus QGIS. 
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2.2. Denominació: Tècnic/a en eficiència energètica 
 

Nombre de places: 1 

 

Les funcions del lloc de treball a proveir són les següents: 

• Estudi del comportament energètic dels edificis municipals; diagnosi i proposta de millora. 

• Desenvolupament d’estudis i projectes vinculats a la millora de l’eficiència energètica dels 

edificis municipals i les instal·lacions mitjançant la utilització d’energies renovables ( plaques 

fotovoltàiques, ... ) millora de les instal·lacions ( tecnologia led,.... ) i de l’envolvent de l’edifici. 

• Seguiment tècnic i direcció de les obres de instal·lació dels sistemes i solucions de millora 

energètica en els edificis municipals. 

• Cerca de solucions d’eficiència energètica existents en el mercat, aplicables a l’àmbit municipal. 

• Assessorament municipal a particulars en la cerca de solucions d’eficiència energètica per als 

seus edificis i habitatges. 

• I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 

Formació: 

• Grau en enginyeria tècnica o superior, o equivalent relacionat amb les funcions del lloc de 

treball. 

• Es valorarà la possessió de postgrau i formació en energies renovables, eficiència energètica, i 

economia verda. 

 

Competències tècniques: 

• Sistemes d’eficiència energètica, estalvi energètic i energies renovables. 

• Coneixement de solucions smart per a edificis i instal·lacions. 

• Tècniques de recollida d’informació i anàlisi de dades 

• Gestió i elaboració d’informes 

• Coneixement d’altres experiències municipals en temes de medi ambient i sostenibilitat 

• Coneixement dels marcs normatius vigents en matèria d’eficiència energètica 

 

Competències bàsiques: 

• Anglès nivell mig alt 

• Competències informàtiques de representació gràfica (tipus CAD o similar) i paquet office 

avançat. 

• Coneixement en l’ús d’eines i aplicacions informàtiques (gràfiques i alfanumèriques) dins de 

l’àmbit de l’enginyeria. 

 

 

2.3. Denominació: Tècnic/a en habitatge  
  

Nombre de places: 1 

 

Les funcions del lloc de treball a proveir són les següents: 

•  Estudiar, analitzar i interpretar documentació tècnica. 

• Planificar, organitzar  i portar a terme les seqüències d’accions per a fer les comprovacions 

necessàries in situ als edificis 

• I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 
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Formació: 

• Grau en enginyeria de l’edificació, arquitectura, arquitectura tècnica o equivalent relacionat 

amb les funcions del lloc de treball, o Cicle Formatiu de Grau Superior de la família d’edificació i 

obra civil o equivalent relacionat amb les funcions del lloc de treball. 

• Es valorarà estar en possessió de postgrau o màster relacionats amb el lloc de treball. 

 

Competències tècniques: 

• Elaboració d’informes i/o actes de les visites realitzades. 

• Coneixement de normativa de seguretat i protecció de dades. 

 

Competències bàsiques: 

• Càlcul funcional 

• Nivell alt de competència digital (paquet office i programes de dibuix) 

 

 

2.4. Denominació: Tècnic/a en dinamització juvenil i cultural 
 

Nombre de places: 1 

 

Les funcions del lloc de treball a proveir són les següents: 

 
Tasques generals: 

• Programar i desenvolupar accions juvenils d’emprenedoria cultural a través d’estratègies de 

dinamització i de foment de la participació ciutadana. 

• Identificar i avaluar  propostes de continuïtat que promoguin el desenvolupament de noves 

iniciatives culturals i de promoció comercial que generin dinàmiques ciutadanes noves al barri del 

Centre Vila. 

 
Tasques específiques: 
Mercat jove 

• Identificació i avaluació d’iniciatives similars (mercats joves) 

• Disseny i programació del projecte “mercat jove” a Vilafranca 

• Execució del projecte: 

o Comunicació 

o Contractació 

o Construcció d’espai col·laboratiu i de xarxa 

o Dinamització del mercat 

o Avaluació i propostes de millora 

 

Ideació de propostes complementàries 

• Identificació d’iniciatives 

• Disseny de nous projectes relacionats amb l’emprenedoria juvenil, la dinamització comercial i 

sociocultural en el marc del projecte d’intervenció integral del Centre i Comerç (PIICC) 

• I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 

Formació: 

• Grau en Ciències Socials, Arts o Humanitats. o equivalent relacionat amb les funcions del lloc de 

treball. 

• Es valorarà postgrau o màster, al menys en una de les següents especialitats: 
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o En l’àmbit de la gestió cultural. 

o En l’àmbit de la participació ciutadana i política pública. 

o En l’àmbit de la intervenció i acció social, especialment en la intervenció amb joves. 

 

Competències tècniques: 

• Conèixer i saber analitzar la realitat juvenil. 

• Redacció i gestió de projectes.  

• Aplicar tècniques i estratègies de promoció de la participació social. 

• Aplicar metodologies d’intervenció social en l’àmbit de la creació i l’art. 

• Capacitat de transformar les idees en projectes i resultats tangibles. 

• Coneixedor/a de les disciplines i activitats artístiques i tècniques de l’entorn cultural pròxim, 

especialment el relacionat amb el sector juvenil. 

 

Competències bàsiques: 

• Coneixement de l’entorn 

• Nivell alt de competència digital 

 

 

3. Requisits de participació 

Els i les aspirants hauran de reunir els requisits següents: 

• Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels altres Estats membres de la Unió Europea o 

d’Estats als quals, en virtut de Tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats 

per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes que aquesta es 

troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. També podran accedir, 

qualsevol que sigui la seva nacionalitat, els estrangers amb residència legal a Espanya els 

cònjuges dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre 

que no estiguin separats de dret, així com els seus descendents o els del cònjuge sempre que no 

estiguin separats de dret i siguin menors de 21 anys o majors, dependents. 

• Estar empadronat/da a Vilafranca del Penedès 

• Tenir més de 16 anys i menys de 36 anys. 

• Estar en possessió de la  titulació especificada en cada lloc de treball i perfil. 

• Nivell C1 de català   

 

Els aspirants hauran de reunir aquests requisits abans de la data del darrer dia per a la presentació de 

sol·licituds i hauran de mantenir-los durant la durada del procés selectiu. 

 

 

4. Presentació de candidatures 
 
Podran presentar la seva candidatura les persones que reuneixin els requisits del punt 2. 

 

4.1. Lloc, terminis de presentació de les sol·licituds i documentació a presentar: 

Per participar en la selecció caldrà presentar:  

o Carta de presentació 

o  Currículum Vitae per competències, on s’especifiqui: 

a. Dades personals i de contacte 

b. Titulació acadèmica requerida 

c. Formació complementària relacionada amb el lloc de treball (fent constar les hores 

realitzades en cadascuna d’elles) 
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d. Altra formació de caràcter transversal (fent constar les hores realitzades en 

cadascuna d’elles) 

e. Descripció de les seves competències. 

o Còpia de la titulació requerida pel lloc de treball. 

o Acreditació nivell de català  

 

4.2. Les sol·licituds per participar en la convocatòria s’han de presentar al correu electrònic 

omt@vilafranca.org fent constar en l’assumpte del correu “PROJECTE A punt”, fins màxim  el 9 de 

desembre de 2020. 

 

 

5. Admissió de les persones aspirants i inici de les proves. 
5.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà la llista de persones admeses i 

excloses a la pàgina web http://vilafranca.cat/Apunt 

En el terminis de 5 dies a partir de la publicació de la llista de les persones admeses i excloses, les 

persones admeses presentaran, al correu electrònic omt@vilafranca.org,  els documents acreditatius 

dels mèrits al·legats a la base 7.1. de la convocatòria, fent constar en l’assumpte del correu “MÈRITS 
PROJECTE A punt”. 

 

5.2 Paral·lelament l’Ajuntament indicarà la data, hora i lloc de realització de les proves de selecció a 

la pàgina web http://vilafranca.cat/Apunt i ho comunicarà directament a les persones seleccionades. 

 

 

6. Òrgan de selecció 

L’òrgan de selecció estarà format per personal tècnic dels serveis implicats en el projecte amb 

qualificació professional adient per cada perfil a seleccionar.  

 

 

7. Procediment de selecció. 
El procediment de selecció serà el de selecció per competències. El Tribunal de Selecció podrà realitzar 

les diferents proves en l’ordre que consideri pertinent, per tal de garantir el principi d'agilitat en la 

tramitació del procés selectiu. 

 

7.1. Fase valoració curricular  
Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits al·legats per les persones participants que consten 

en el seu Currículum Vitae.  

• Per formació complementària: titulació addicional o de grau superior a la requerida i/o  

disposar de Postgrau o Màster que estigui relacionat directament amb el lloc de treball. 

 1 punt per cada titulació addicional (màxim 2 punts) 

• Per formació de caràcter transversal: jornades, cursos o seminaris de caràcter transversal.  

- De 20 fins a 99 hores acumulades, 0,5 punt; de 100 a 199 hores acumulades, 1 punt; més de 

200 hores acumulades, 2 punts. 

- Nivell d’anglès: Estar en possessió del C1, 0,5 punts; B1, 0,25 punts 

- Nivell competències digitals: ACTIC Avançat, 1,5 punts; ACTIC nivell mig, 1 punt; ACTIC nivell 

bàsic o sense acreditar; 0,5 punts  

(màxim 4 punts) 
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7.2. Fase de concurs i prova pràctica 
Consta d’una prova i exercicis pràctics i d’una entrevista individual adequats a cadascun dels perfils. 

Aquestes proves es realitzaran de manera presencial o online depenent de l’estat de la situació sanitària 

en el moment de les mateixes.  

En aquestes proves les persones candidates hauran de respondre a algunes qüestions pràctiques 

relacionades directament amb les funcions a desenvolupar, a fi i efecte d’avaluar les competències 

tècniques i transversals. 

La qualificació màxima que es podrà obtenir serà de 18 punts (8 punts per les competències avaluades 

en la prova pràctica, 8 punts per les competències avaluades en l’entrevista i 2 punts per les 

competències transversals avaluades tant en la prova pràctica com en l’entrevista) 

 

 

8. Qualificació definitiva.  
Per obtenir la puntuació final de cada candidat/a, se sumaran la totalitat dels punts obtinguts. El tribunal 

no podrà declarar que han superat el procés selectiu un nombre superior d'aspirants/es al de les places 

convocades.  

 

 

9. Llista de persones aprovades, presentació de documents i contractació laboral. 
Un cop finalitzada la qualificació dels/de les aspirants, el tribunal publicarà la llista d'aprovats/ades, per 

ordre de puntuació a la pàgina web http://vilafranca.cat/Apunt, i l'elevarà a l'òrgan competent de la 

Corporació, perquè formuli la corresponent proposta de contractació. 

Els/les aspirants que no hagin estat seleccionats passaran a formar part d’una borsa de treball per 

possibles substitucions.  

 

 

10. Període de prova. 
De conformitat amb el que preveu l'article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel 

qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors, s'estableix dins del procés de selecció un 

període de prova segons categoria i durada del contracte. Aquest període començarà a comptar des de 

l’inici de la prestació de serveis efectius.  

 

 

11. Incidències.  
El tribunal és competent per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords necessaris per 

aconseguir el bon ordre i el normal desenvolupament del procés selectiu, de conformitat amb aquestes 

bases i amb les disposicions de general aplicació. 


