
 

EMC076-21 - 3 tècnics/ques Programa Temporal de Subvencions 

Àrea d'Estalvi i Eficiència Energètica i Responsable de Subvencions de l'Institut Català d'Energia 

Període de vigència: 14/04/2021 - 26/04/2021 

Categoria: Sector públic i altres 

  

L’Institut Català d’Energia del Departament d’Empresa i Coneixement necessita dotar de personal tècnic el Programa 
Temporal de Gestió de Subvencions de les convocatòries publicades pel període 2019-2020 en matèria d’estalvi i 
eficiència energètica i energies renovables, en aquest sentit, s’obre procés de selecció per tal de contractar 3 persones 
amb les característiques següents. 

  

1. Característiques dels llocs tècnics pel Programa de Subvencions 

·       Denominació 1:  tècnic/a d’edificis - Subvencions PREE 

·       Denominació 2:  tècnic/a d’indústria - Subvencions Indústria 

Places: 3 ( 2 tècnics/es per Edificis i 1 tècnic/a per Indústria) 

Grup: G 2 (Col·laborador Tècnic) 

Unitat directiva: Institut Català d’Energia 

Dependència de: Cap de Divisió de Gestió Energètica - Cap d’Àrea d’Estalvi i Eficiència Energètica i Responsable de 
Subvencions 

Localitat: Barcelona 

Ubicació: Districte Administratiu - carrer del Foc, 57 – 08038 Barcelona  (sense perjudici de poder modificar-la dins la 
mateixa localitat) 

Horari: 37,5 hores setmanals. Prestació de serveis en règim de teletreball fins la finalització de la situació excepcional 
de pandèmia per COVID 

Remuneració: 33.602,88€ de salari brut anual 

  

2. Requisits 

De conformitat amb l’Acord del Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments 
i contractacions de personal temporal en l’Àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 
públic, es tindran en compte prioritàriament les sol·licituds de les persones que acreditin un vincle de caràcter fix 
preexistent amb l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic i que reuneixin els requisits de titulació i 
coneixements següents: 

-      Titulació universitària de grau o equivalent en arquitectura, arquitecte tècnic, enginyer, enginyer tècnic o similar. 



-      Coneixements orals i escrits de la llengua catalana, nivell C de la Direcció General de Política Lingüística o 
equivalent. 

-      Coneixements orals i escrits de la llengua anglesa, nivell C1 o equivalent. 

-      Coneixements avançats d’informàtica (fulls de càlcul, eines d’edició de textos o gestió de bases de dades) 

-      Pels tècnics/es d’edificis: Dominar les eines homologades de certificació energètica d'edificis (HULC, CE3X, 
CYPE,...) 

Excepcionalment, en cas que no es presenti cap persona que acrediti un vincle amb l’Administració de la Generalitat 
i el seu sector públic, es tindran en compte les sol·licituds de les persones interessades que compleixin amb els 
requisits especificats en aquest apartat. 

  

3. Funcions 

En el marc del Programa temporal de gestió de les convocatòries de subvencions publicades durant el període 2019-
2020 de l’Institut Català d’Energia, caldrà desenvolupar les funcions següents 

·       Valoració tècnica de les sol·licituds segons els requisits de les bases reguladores. 

·       Revisió de les justificacions tècniques de les sol·licituds atorgades 

·       Resolució de dubtes o consultes tècniques en el tràmit i en la preparació dels documents tècnics en la sol·licitud, 

execució i justificació. 

·       Iniciar procediments de revocacions total o parcial en casos de justificacions tècniques incorrectes. 

·       Donar suport tècnic en els diferents procediments que es duguin a terme, realitzant les tasques i gestions 

necessàries pel bon funcionament de l'equip de subvencions. 

·       Organitzar i mantenir l'arxiu documental digital, dels procediments que li siguin encarregats. 

·       Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani relacionades amb el seu lloc de treball. 

  

4. Es valorarà 

TÈCNIC/A D’EDIFICIS: 

·       Coneixement d’eines i plataformes corporatives de la Generalitat (Eacat, portasignatures, TAIS,...). 

·       Domini d'eines informàtiques. Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació 
(ACTIC) o acreditació oficial similar (focalitzada o especialitzada a coneixements avançats en fulls de càlcul, eines 
d’edició de textos o gestió de bases de dades). 

-      Dominar les eines homologades de certificació energètica d'edificis (HULC, CE3X, CYPE,...). Experiència i justificar 
aquest domini. 

-      Coneixement d'altres eines de simulació energètica dels edificis. 

-      Experiència en el tràmit de certificació energètica d'edificis. Justificar aquesta experiència. 



-      Experiència en projectes de rehabilitació energètica d'edificis. Justificar en quins projectes. 

-      Coneixement d'instal·lacions energètiques en els edificis. Justificar en quins projectes. 

-      Coneixement de solucions passives per a l'estalvi energètic als edificis (aïllaments, tancaments, proteccions 
solars,...). Justificar en quins projectes. 

TÈCNIC/A D’INDÚSTRIA: 

-      Experiència en projectes d'estalvi i eficiència energètica o energies renovables a la indústria. Justificar en quins 
projectes. 

-      Coneixement d'instal·lacions energètiques. Justificar en quins projectes 

-      Formació complementària:  cursos i/o màster relacionats amb energia i estalvi energètic o en processos 
relacionats amb la indústria.  

-      Domini d'eines informàtiques. Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació 
(ACTIC) o acreditació oficial similar (focalitzada o especialitzada a coneixements avançats en fulls de càlcul, eines 
d’edició de textos o gestió de bases de dades). 

  

5. Proposta 

S’ofereix un contracte d’obra i servei determinat amb durada prevista de 2,5 anys, prorrogables fins arribar a un 
màxim de 3 anys. 

  

6. Presentació de currículums 

Data límit de presentació de sol·licituds: 26 d’abril de 2021 

Les persones interessades en aquest procés de selecció que compleixin els requisits de participació, cal que presentin 
el seu currículum vitae juntament amb una sol·licitud de participació i els títols que acreditin la seva formació, a la 
Unitat de Millora Contínua i Gestió de Persones de l’Institut Català d’Energia (adreça de correu 
electrònic: selecciopersonal.icaen@gencat.cat 

·       A l’apartat de l’assumpte del correu indicar referència Ref. EMC_076-21 i NOM I COGNOMS_PREE o  Ref. 
EMC_076-21 I COGNOMS_IND 

·       Per tal d’agilitzar la gestió del gran volum de CV que rep aquest entitat, és imprescindible que en el test del 
correu feu constar en aquest ordre: DNI, COGNOMS, NOM, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC 

L’informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE, i amb la llei orgànica en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades al fitxer Recursos 
Humans del qual és responsable l’Institut Català d’Energia. La finalitat del fitxer és la gestió i manteniment de la relació laboral amb els 
treballadors de l’ICAEN, així com la gestió i manteniment de les dades de persones que participin en processos de selecció. Li recordem que 
por exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació. Pot contactar amb nosaltres enviant-nos un missatge de correu electrònic 
a icaen@gencat.cat, o per correu a l’Institut Català d’Energia, Districte Administratiu - carrer del Foc, 57, 08038, Barcelona. 

  

  

7. Procediment de selecció 
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·          Primera fase de preselecció i de determinació d’aspirants admesos, atenent al compliment dels requisits 
mínims exigibles per poder participar en el procés de selecció de l’apartat 2 (titulació, idiomes, experiència, etc.). 

Criteri 

Titulació universitària de grau o equivalent en arquitectura, arquitecte tècnic, 
enginyer, enginyer tècnic o similar 

Coneixement oral i escrit de la llengua catalana: nivell C de la Direcció General 
de Política Lingüística o equivalent. 

Coneixements orals i escrits de la llengua anglesa, nivell C1 o equivalent. 

Coneixements avançats d’informàtica (coneixements avançats en fulls de càlcul, 
eines d’edició de textos o gestió de bases de dades) 

  Podran continuar el procés de selecció les persones que compleixin tots els requisits. 

  

·          Segona fase de valoració dels mèrits dels aspirants en funció de les característiques de les tasques a 
desenvolupar relacionades amb el lloc de treball, sempre que no formin part dels requisits mínims d’accés por poder 
participar en el procés de selecció de l’apartat 2. 

TÈCNIC/A D’EDIFICIS 

Coneixement o mèrit acreditat Rang de 
puntuació 

Coneixement d’eines i plataformes corporatives de la Generalitat (Eacat, 
portasignatures, TAIS,...). 0 a 10 punts 

Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació 
(ACTIC) o acreditació oficial similar 0 a 10 punts 

Dominar les eines homologades de certificació energètica d'edificis (HULC, CE3X, 
CYPE,...).. 0 a 10 punts 

Coneixement d'altres eines de simulació energètica d’edificis 0 a 10 punts 

Experiència en el tràmit de certificació energètica d'edificis. 0 a 5 punts 

Experiència en projectes de rehabilitació energètica d'edificis. 0 a 5 punts 

Coneixement d'instal·lacions energètiques en els edificis 0 a 5 punts 

Coneixement de solucions passives per a l'estalvi energètic als edificis 0 a 5 punts 

Altres coneixements o mèrits relacionats amb la plaça ofertada i no esmentats en 
l’apartat 4 0 a 5 punts 

PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA 65 punts 

Podran continuar el procés de selecció les 20 persones millor puntuades en aquesta fase, sempre i quan  obtinguin una 
puntuació mínima de 30 punts. 

  

TÈCNIC/A D’INDÚSTRIA: 



Podran 
continuar el 
procés de 
selecció les 

20 
persones 

millor 
puntuades 

en aquesta 
fase, 

sempre i 

quan  obtinguin una puntuació mínima de 25 punts. 

  

·       Tercera fase de realització d’entrevistes personals o en grup i de prova específica si escau on s’avaluaran les 
aptituds necessàries pel lloc de treball. Aquesta avaluació específica podrà incloure una prova escrita. 

Factors Rang de puntuació 

Iniciativa, autonomia, pro activitat. 0 a 5 punts 

Capacitat de treball i dedicació. 0 a 5 punts 

Capacitat resolutiva 0 a 5 punts 

Alta capacitat relacional i de comunicació. 0 a 5 punts 

PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA 20 punts 

  

Les persones candidates que no obtinguin una puntuació mínima de 10 punts en aquesta fase no podran continuar en 
el procés de selecció. 

  

Seran seleccionades les 3 persones (2 persones per edificis i 1 persona per indústria) que obtinguin les puntuacions 
més altes (suma de les puntuacions de les fases 2 i 3). 

Atès el gran volum de persones interessades en participar en els processos de selecció, només es pot garantir una 
resposta individualitzada a les persones que siguin entrevistades personalment o en grup. 

Contra aquest acte administratiu, la persona interessada pot interposar potestativament un recurs de reposició davant 
la direcció de l’Institut Català d’Energia en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva 
publicació/comunicació, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos 
Administratius en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació/comunicació, de 
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici 
que pugui interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos. 

Coneixement o mèrit acreditat 
Rang de 

puntuació 

Coneixement d’eines i plataformes corporatives de la Generalitat (Eacat, 
portasignatures, TAIS,...). 0 a 10 punts 

Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació 
(ACTIC) o acreditació oficial similar 0 a 10 punts 

Experiència demostrable en projectes d'estalvi i eficiència energètica o energies 
renovables a la indústria 0 a 10 punts 

Coneixement d'instal·lacions energètiques. Justificar en quins projectes 0 a 10 punts 

Formació complementària; cursos de màster relacionats amb energia i estalvi 
energètic o en processos relacionats amb la indústria. (1 punts per curs, 2 punts 
per màster, fins a un màxim de 6 punts) 

0 a 6 punts 

Altres coneixements o mèrits relacionats amb la plaça ofertada i no esmentats en 
l’apartat 4 0 a 5 punts 

PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA 51 punts 



  

  

_________________________________________________________________________________ 

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i 
coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan 
competent de recursos humans de l'òrgan anuncia 

 
 

  

 

  

 

 


