
OFERTA DE TREBALL 

Per proveir un lloc de treball laboral temporal de TÈCNIC/A DE GRAU  MITJÀ D’INNOVACIÓ de
l’Entitat Pública Empresarial Local Neàpolis, vinculat al  projecte Talent, Treball i Tecnologia -
Crea&TIC.  El  contracte  d’aquesta  persona,  resta subjecte  al  desenvolupament  del  citat
projecte. 

1. FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

Les funcions del lloc de treball estan vinculades a donar suport al  projecte Talent, Treball i
Tecnologia  -  Crea&TIC i  les  activitats  que  es  defineixen  en  la  seva  respectiva  Memòria.
Principalment  s'encarregarà  de  les  tasques  vinculades  a  l'aplicació  de  les  tecnologies
disruptives avançades (principalment la 5G i la Realitat Estesa) per promoure un creixement
econòmic  competitiu  al  municipi  a  través  del  talent  local,  però  també  donarà  suport  al
desenvolupament general del projecte. 

El  projecte  es  desplega  en  quatre  línies  de  treball:  1)  anàlisi  i  diagnosi;  2)  aliances
estratègiques; 3) desenvolupament competencial de les persones; i 4) digitalització del teixit
empresarial.  El  desplegament  d'aquestes  línies  de  treball  es  concreta  en  les  següents
activitats:

• Identificació dels diferents agents del territori

• Relació amb agents locals per a posar en marxa laboratoris i/o pilots

• Dissenyar contingut i executar accions formatives i jornades

• Co-disseny i acompanyament a emprenedors en el desenvolupament de solucions

• Accions per impulsar la transformació digital de les empreses locals

• Elaboració d'informes, articles i documents administratius per la gestió del projecte

2. CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL

• Contracte laboral d’obra i servei d'un/a TÈCNIC/A MITJÀ/ANA D’INNOVACIÓ, amb la categoria
de Tècnic/a Mitjà A2-20 de l’Entitat Pública Empresarial Local Neàpolis, vinculat al projecte 
Talent, Treball i Tecnologia - Crea&TIC. La contractació estarà subjecta al desenvolupament
de la subvenció del projecte. 

• Per un termini de 18 mesos i amb una jornada de 35 h setmanals. 
• Sou brut anual: 31.345,32€, distribuït en 14 pagues.
• El lloc de treball serà presencial a Neàpolis i en horari generalment intensiu matins i 

adaptat a les necessitats del servei. 
• Aplicació el conveni col·lectiu vigent. 

3. REQUISITS DE L’ASPIRANT

3.1. Requisits generals

3.1.1.  Nacionalitat:  Tenir  nacionalitat  espanyola.  o  ser  membre  d'algun  Estat  de  la  Unió
Europea o d'algun estat al  qual,  en virtut  dels  tractats  internacionals  subscrits  per la UE i
ratificats per Espanya, li sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors, en els termes en
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què es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. També podran ser
admesos  el  cònjuge,  els  descendents  i  els  descendents  del  cònjuge  tant  dels  ciutadans
espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels 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, qualsevol que sigui la seva nacionalitat,
sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21
anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors. Així mateix, també
podran participar les persones amb nacionalitat d’estats estrangers que no pertanyen a la Unió
Europea sempre que tinguin permís de residència i treball  vigent, d’acord amb la legislació
d’estrangeria aplicable.

3.1.2. Haver complert 16 anys i no excedir de l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

3.1.3.  No  haver  estat  separat/ada  o  acomiadat/da  per  expedient  disciplinari  del  servei  de
qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les
comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici de funcions públiques per
sentència ferma. En cas que la persona aspirant sigui nacional d’un altre Estat, no trobar-se
inhabilitada o en situació equivalent ni haver estat sotmesa a sanció disciplinària o equivalent
que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

3.1.4. No trobar-se incurs/a en cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat, d’acord amb el que
estableix la Llei  21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de
l’administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  i  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

3.1.5. Capacitat funcional: No patir cap malaltia o disminució psíquica o física que impedeixi el
desenvolupament de les funcions pròpies de la plaça convocada o disminueixi les aptituds per
a desenvolupar-les de forma permanent o transitòria.

3.2 Requisits específics

3.2.1. Estar en possessió  d’estudis  universitaris en Business i Management, Enginyeries TIC i
Tecnologia  o  Art  Digital,  Animació  i  VFX.  Per  a  les  titulacions  obtingudes  a  l’estranger  es
requerirà aportar certificat d’equivalència o d’homologació de conformitat amb el que estableix
la normativa sobre aquesta matèria, i que es pot consultar a la pàgina web www.mecd.gob.es

3.2.2.  Llengua  catalana:  els  aspirants  hauran  d’acreditar  el  coneixement  corresponent  al
certificat de nivell C1 elemental de català de la Direcció General de Política Lingüística, segons
el  Decret  3/2014,  de  modificació  del  Decret  152/2001,  de  29  de  maig,  sobre  avaluació  i
certificació de coneixements de català i el Marc europeu comú de referència per a les llengües
(MECR),  o  equivalent.  Els/les  aspirants  que  no acreditin  el  certificat  de  nivell  de  nivell  C1
elemental o superior o equivalent seran convocats mitjançant la llista provisional d'admesos i
exclosos  per  la  realització  d’una  prova  específica  de  català  adequada a aquest  nivell  i  es
qualificarà  com a  apte/a  o  no  apte/a.  Les  persones  aspirants  que  no  la  superin  restaran
exclosos  del  procés  selectiu.  Estaran  exempts  de  la  realització  de  la  prova  de català,  les
persones  aspirants  que  acreditin  documentalment  haver  superat  una  prova  de  català  del
mateix nivell  al requerit en altres processos de selecció de personal de les administracions
públiques.
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3.2.3.  Llengua  castellana:  els  aspirants  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  hauran
d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior, mitjançant els certificats
següents:

• Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària o batxillerat a l’Estat espanyol. 

• Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 d’octubre, o 
certificació acadèmica que acrediti haver superat les proves de la seva obtenció. 

• Certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 

3.2.4. Llengua anglesa: els aspirants hauran d’acreditar els coneixements de llengua anglesa
presentant algun títol  oficial que acrediti  un nivell  d’anglès B2.1 (nivell  avançat de l'usuari
independent) segons les equivalències amb el MECR (Marc Europeu Comú de Referència).

En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 

3.2.5. Presentar una proposta tècnica sota el següent títol: 

“Crea&TIC. Programa de suport al mercat de treball local
a través de les tecnologies digitals avançades. ”.

L’extensió del treball serà de 10 folis, escrits a una sola cara. S’ha de presentar mitjançant el
tràmit en línia  Sol·licitud genèrica o en un sobre tancat, a la Oficina d’atenció Ciutadana de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. En el sobre o nom del fitxer constarà el nom de l’aspirant,
però en cap cas es farà constar el nom en cap pàgina del treball. No s’admetran els treballs
presentats  fora  del  termini  de  presentació  de  sol·licituds  i  la  no  presentació  serà  motiu
d’exclusió de l’aspirant. 

3.2.6. Totes les condicions que s’estableixen en les bases generals aprovades per la Junta  de
Govern Local de 19 de febrer de 2008, i publicades al web municipal: http://www.vilanova.cat 

4. COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR

Estarà format per les persones següents: 

President/a: 

- 1 Tècnic/a de l’E.P.E.L. Neàpolis (titular i suplent).

Vocals: 

- 1 Tècnic/a Municipals o Tècnic/a de l’E.P.E.L. Neàpolis (titular i suplent) .

- 1 Tècnic/a de Recursos Humans (titular i suplent).

Secretari:  Recaurà  en  un  dels  membres  del  tribunal  qualificador,  que  es  podrà  servir  del
personal administratiu que correspongui. 

El tribunal podrà requerir assessorament d’especialistes a totes o algunes de les proves, que
actuaran amb veu però sense vot. 
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5. PROVES DE SELECCIÓ

5.1. Coneixement de la llengua catalana

Constarà d’un exercici corresponent al  nivell C1 elemental  o superior o equivalent (MECR) de
català. Quedaran exempts d’aquest exercici els aspirants que acreditin el nivell o equivalent
segons  s’especifica  a  l’apartat  3.2 a)  de les presents  Bases.  Aquest  exercici  es  qualificarà
d’apte o no apte.

5.2 Coneixement de la llengua castellana

Té  caràcter  obligatori  i  eliminatori  per  a  tots  els  aspirants  que  no  tinguin  la  nacionalitat
espanyola  i  no puguin acreditar  els  coneixements de llengua castellana de nivell  superior,
mitjançant els certificats següents:

• Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària o batxillerat a l’Estat espanyol. 

• Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 d’octubre, o  
certificació acadèmica que acrediti haver superat les proves per a la seva obtenció. 

• Certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte.

5.3 Coneixement de la llengua anglesa

Té  caràcter  obligatori  i  eliminatori  per  a  tots  els  aspirants  que  no  puguin  acreditar  els
coneixements de llengua anglesa presentant algun títol oficial que acrediti un nivell d’anglès
B2.1 (nivell  avançat  de l'usuari  independent)  segons les equivalències amb el  MECR (Marc
Europeu Comú de Referència). Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte.

5.4. Prova Teòric-Pràctica

Consistirà en contestar un test o qüestionari de preguntes amb respostes curtes en relació als
temes de l’Annex I.  Es valoraran els coneixements del  tema i/o la composició gramatical  i
ortogràfica i la claredat d’exposició. Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts. 

També consistirà en realitzar un exercici pràctic a desenvolupar en relació a les funcions del
lloc  de  treball  i  al  temari  de  l’Annex  I.  Es  valoraran  els  coneixements  del  tema i  el  grau
d’aplicabilitat de la solució descrita. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts.

El tribunal determinarà el temps necessari per realitzar la prova a tots els/les aspirants.

Seran eliminats del procés d’oposició els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de
5 punts en cada un dels exercicis. 

5.5. Valoració del Projecte

Consistirà en defensar i exposar de forma sintetitzada el contingut del projecte presentat pels
aspirants, segons el requisit e) de la convocatòria, en un temps màxim de 10 minuts i amb una
presentació digital del mateix.

El  tribunal  valorarà  el  projecte  presentat  de  0  a  10  punts,  essent  necessari  obtenir  una
puntuació de 5 per seguir en el procés de selecció. Es valoraran els coneixements del tema,
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l’adequació del treball al títol proposat i la maquetació i presentació de document.

El  tribunal  valorarà la defensa i presentació de projecte de 0 a 10 punts,  essent necessari
obtenir  una  puntuació  de  5  punts  per  seguir  en  el  procés  de  selecció.  Es  valoraran  els
coneixements del tema, l’adequació al temps d’exposició, i la claredat d’exposició. 

6. VALORACIÓ DE MÈRITS

Els mèrits es valoraran segons el barem següent:

6.1. Experiència professional. Com a màxim 4 punts. 

• Haver prestat serveis assimilables al lloc de treball ofert, en aquest Ajuntament o a 
qualsevol a altre Administració Pública, a raó de 0,1 punts per mes de servei fins a un 
màxim de 3 punts. 

• Haver prestat serveis assimilables al lloc de treball ofert, en empreses privades a raó de 
0,1 punts per mes de servei fins a un màxim de 3 punts.

6.2. Cursos de Formació i perfeccionament.

Per cada curs realitzat amb aprofitament o assistència de centres o organismes oficials,  sobre
matèries relacionades amb les funcions de la plaça convocada,  que s’hagin realitzat en els
últims 5 anys,  així  com els  certificats  i  titulacions en llengües  estrangeres,  fins  a  4 punts
segons el barem següent: 

• Cursos fins a 10 hores lectives: 0,1 punt per curs
• Cursos entre 11 i 20 hores lectives: 0,2 punts per curs 

• Cursos entre 21 i 40 hores lectives: 0,5 punts per curs 

• Cursos de més de 41 hores lectives: 0,75 punts per curs 

• Per cada diplomatura, llicenciatura o grau universitari: 0,75 punts. 
• Per estar en possessió de mestratge, doctorat o cursos de postgrau: 0,75 punts per 

cadascun. 

6.3. Entrevista personal.

L'entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits i els requisits presentat pels aspirants i els
portafolis presentats pels aspirants en el moment de l’entrevista. 

El tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns referent a la
trajectòria professional i acadèmica dels aspirants,  a les funcions de lloc de treball o qualsevol
altre aspecte rellevant pel perfil del lloc de treball. Aquest exercici es valorarà de 0 a 2 punts.

Els mèrits al·legats s’hauran d’acreditar en el moment de presentació de la instància per a
prendre part en aquest procés de selecció, mitjançant còpies simples dels certificats oportuns,
de conformitat amb les bases generals. 

La persona que tingui la millor puntuació serà l’escollida per ocupar el lloc de treball convocat,
no obstant això, les persones que superin tots els exercicis del procés selectiu i d’acord amb
l’ordre  de  puntuació  obtinguda,  quedaran  en  una  borsa  de  treball,  per  cobrir  necessitats
temporals de llocs de treball iguals o similars i mentre no es faci una altra convocatòria pública
del mateix lloc de treball. 

S’estableix per la persona contractada un període de prova de 4 mesos. 
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7. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Les persones interessades hauran de presentar la documentació següent mitjançant el tràmit
en línia de l’Ajutnament de Vilanova i la Geltrú  Sol·licitud genèrica o al Registre General de
l’Ajuntament:  Pl. de la Vila, 8, indicant la referència “TÈCNIC/A MITJÀ/ANA D’INNOVACIÓ, a –
EPEL NEÀPOLIS - TTT/Crea&TIC”. 

Declaració responsable conforme s’acompleixen els requisits de l’oferta de treball. La persona
que resulti seleccionada haurà de presentar els originals dels documents en 3 dies, a comptar
de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de selecció. En cas que no es presenti
aquesta  documentació  en  el  termini  establert  o  que  no  sigui  correcta  la  documentació
acreditativa  presentada,  el/l’aspirant  quedarà  exclòs  del  procés  de  selecció  i  es  cridarà  a
l’aspirant següent, per ordre de puntuació. 

• Acreditació del nivell de Català C1 elemental o superior (MECR). 
• Acreditació del nivell d’Anglès B2.1  o superior (MECR).
• Currículum vitae 
• Rebut del pagament dels drets d’examen 26,90€. (Exempció de pagament per 

l’acreditació d’una discapacitat igual o superior al 33% i bonificació del 50% de la taxa a 
les persones que acreditin la condició d’aturats degudament inscrits en el Servei 
d’Ocupació), mitjançant transferència.

• Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social. 
• Fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits al·legats. Per acreditar l’experiència 

professional, a més de l’Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat 
Social, caldrà presentar certificat de serveis prestats on consti la categoria professional o 
els contractes de treball o nomenaments. 

• Sol·licitud demanant formar part del procés de selecció de la plaça de “TÈCNIC/A 
MITJÀ/ANA D’INNOVACIÓ, a – EPEL NEÀPOLIS - TTT/Crea&TIC”.

• Proposta tècnica sota el següent títol: “Crea&TIC. Programa de suport al mercat de treball
local a través de les tecnologies digitals avançades. ”.

El termini per a la presentació de la sol·licitud i la documentació és el 12 de maig de 2021. El
calendari de les proves i la llista d’aspirants admesos a la convocatòria es farà públic al web
municipal  www.vilanova.cat. Les persones que no presentin la documentació demanada en el
termini establert quedaran excloses del procés selectiu. 
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ANNEX I

• L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, estructura i organigrama.

• L'E.P.E.L. Neàpolis i el seu rol en el foment de a innovació social.

• La Diputació de Barcelona i el seu suport als ens locals

• El programa Talent, Treball i Tecnologia

• Gestió de Projectes i management empresarial

• La transició digital en l’empresa i les administracions públiques.

• L’ecosistema emprenedor i innovador: i+d+I, start ups

• Les tecnologies disruptives. Definició. Estat de l'Art. Casos d'aplicació.

• La Realitat Estesa. Definició. Estat de l'Art. Casos d'aplicació.

• La tecnologia 5G. Definició. Estat de l'Art. Casos d'aplicació

• La tecnologia Digital twins. Definició. Estat de l'Art. Casos d'aplicació

• Infraestructura tecnològica

• Aplicació de les tecnologies disruptives a les empreses en general.

• Aplicació de les tecnologies disruptives als mitjans de comunicació.

• Estudis disponibles en Realitat estesa i 5G

• L'oferta educativa en tecnologies disruptives

• El living lab com a eina de co-creació de solucions tecnològiques

• Testeig i experiència d'usuari

• Indicadors d'innovació i de transformació digital

Vilanova i la Geltrú, 21 d'abril de 2020

Olga Arnau Sanabra

Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

Presidenta de Neàpolis
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