BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LES PROVES SELECTIVES PER A LA
CONTRACTACIÓ D'UN ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL QUE S'ADSCRIURÀ A
L'ÀREA DE MEDI AMBIENT AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL A TEMPS
COMPLET
PRIMERA. OBJECTE
L'objecte d'aquestes bases és la contractació d'un enginyer tècnic industrial que
s'adscriurà a l'Àrea de Medi Ambient amb caràcter laboral temporal a temps complet,
condicionat a la signatura amb els ajuntaments, mitjançant conveni, del servei de gestió
energètica, del servei de la comptabilitat energètica i del servei de prevenció i pal·liació de
la pobresa energètica.
SEGONA. CARACTERÍSTIQUES
a) Denominació: enginyer tècnic industrial adscrit a l'Àrea de Medi Ambient
b) Titulació necessària: enginyer tècnic industrial
c) Jornada: completa, de dilluns a divendres
d) Horari: matí i tarda, a distribuir segons les necessitats del servei
e) Durada: segons les necessitats del servei que en cap cas superarà els 3 anys
f) Salari: segons conveni per a treballadors del subgrup A2 a jornada sencera (1.814,31
€/mes)
g) Tipus de contracte: obra o servei determinat condicionat a la signatura amb els
ajuntaments, mitjançant conveni, del servei de gestió energètica, del servei de la
comptabilitat energètica i del servei de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica
h) FUNCIONS/COMESES:
- La introducció dels consums i costos mensuals a partir de la facturació que es vagi
rebent en el software de comptabilitat energètica.
- La validació mensual dels arxius de facturació i emissió d'informe mensual.
- El tractament mensual de les alarmes energètiques amb la gestió de les incidències
segons les desviacions detectades i comunicació de les que requereixen actuació, així
com les gestions administratives derivades d'aquestes.
- L'emissió d'un informe semestral i anual amb el balanç de consum energètic, despesa i
emissions de GEH, evolució interanual de consum, despesa i emissions, anàlisi i balanç
d'alarmes, estalvi potencial directe i projeccions de consum i estalvi per a l'any següent.
- L'assessorament en mesures d'estalvi i eficiència energètica.
- El suport tècnic en la redacció dels plecs per a la contractació dels subministraments
d'energia dels ajuntament de la comarca i executar i fer l'adequat seguiment dels
contractes de subministrament.
- Suport en la redacció i seguiment dels PAES, si escau.
- Gestió del programa de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica. Sensibilització.
Auditories energètiques.
TERCERA. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds es presentaran al Consell Comarcal del Gironès en el termini de 10 dies
naturals comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de
Província de Girona, segons el model normalitzat aprovat, mitjançant decret de data 3 de
maig del 2017, a les bases generals reguladores dels processos de selecció de personal
laboral temporal del Consell Comarcal del Gironès, publicades al BOP núm. 89, de 10 de
maig de 2017, que regiran aquest procés selectiu en tot allò que no s'oposin a aquestes
bases específiques.
QUARTA. PROVES SELECTIVES
Exercici: Consistirà en la realització d’una prova teòrica, durant el termini d’una hora, on
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s’avaluaran els coneixements i les aptituds per al desenvolupament propi de les feines
d'enginyer, en concret, amb la gestió energètica, amb la comptabilitat energètica i amb la
pobresa energètica. El tribunal podrà demanar aclariments verbals al respecte de
l’exercici realitzat. El tribunal atorgarà una puntuació de fins a 10 punts. Caldrà obtenir un
mínim de 5 punts per superar la prova. Els aspirants que no superin la prova quedaran
eliminats.
Temari:
1- El servei de comptabilitat energètica.
2- La facturació energètica. Tarifes d'accés i millora de la contractació.
3- Energia activa i reactiva. Terme potència.
4- Mercat lliure i mercat regulat. PVPC.
5- Mesures d'estalvi energètic en els equipaments i l'enllumenat públic.
6- El servei de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica.
7- La legislació a l'entorn de la pobresa energètica.
8- L'organització comarcal. El Consell Comarcal del Gironès.
Prova oral: consistirà en una entrevista curricular i de competències on es valoraran
l’experiència professional en treballs similars, la formació específica i les competències
claus per poder desenvolupar amb eficiència i eficàcia les tasques d'enginyer en matèria
de gestió energètica, de comptabilitat energètica i de prevenció i pal·liació de pobresa
energètica; així com comprovació de les competències al·legades en el currículum. La
puntuació màxima d’aquesta part serà de 2 punts.
CINQUENA. BORSA DE TREBALL
Els aspirants que no hagin obtingut el lloc de treball però que hagin superat les proves
passaran a formar part d’una borsa de treball per cobrir les necessitats que tingui el
Consell Comarcal del Gironès per cobrir qualsevol lloc de treball d'enginyer tècnic
industrial en cas de necessitat o bé d’altres places similars per a la realització de
substitucions de baixes, permisos i llicències, etc. cridant-se als aspirants en funció de
l’ordre en què haguessin quedat en el procés selectiu.

