Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Coordinador tècnic de
l’Àrea de Mobilitat
L’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona té la necessitat de cobrir temporalment un lloc de
treball de Coordinador tècnic de l’Àrea de Mobilitat, d’acord amb les dades que s’especifiquen a
continuació.

1. Descripció del lloc de treball
Nom del lloc: Coordinador tècnic de l’Àrea de Mobilitat
Centre de treball: c. Escar 1, 3er pis
Localitat: Barcelona
Jornada: 37,5 h
Horari: Matins i tardes
Retribució anual: 35.067,77 €
Sistema de provisió: Concurs de mèrits

2. Requisits de participació





Disposar de la titulació acadèmica adequada per optar a la categoria professional
del lloc de treball: Llicenciatura en Ciències Ambientals
Nivell d'anglès mínim B2
Formació específica en models de simulació Macro i Micro
Capacitació en GIS

Experiència en:



Coordinació de plans de mobilitat sostenible
Explotació de dades d'enquestes de mobilitat: ús de SPSS, Minitab, Acces i Excel

Requisits personals: pro-activitat i iniciativa, orientació a resultats, capacitat de treballar
en equip, capacitat de presa de decisions, negociació, assertivitat.

3. Funcions del lloc de treball
Donar suport als responsables de projectes en els desenvolupaments tècnics necessaris
en cada projecte, així com coordinar els projectes que li siguin assignats.
- Coordinar els projectes en desenvolupament en l'àmbit propi de l'Àrea de mobilitat
- Assessorar i donar suport a la resta de coordinadors tècnics en projectes integrals en
l'àmbit de l'urbanisme ecosistèmic
- Supervisar i controlar la correcta execució dels projectes
- Revisar els documents i informes que es puguin produir en el desenvolupament dels
projectes
- Participar en les reunions de l’Agència
- Col·laborar en la redacció de propostes de treball a nivell local o internacional

Exercirà les seves funcions amb autonomía, iniciativa i responsabilitat.

4. Aspectes que es valoraran
Coneixements d’ofimàtica a nivell avançat.
Experiència en les funcions pròpies del lloc o similars.
Experiència com a coordinador d’equips.
5. Forma d’ocupació del lloc
Contracte de treball laboral temporal.

6. Presentació de sol.licituts
Les persones interessades que reuneixin els requisits poden trametre el currículum persona i
una breu descripció de les tasques desenvolupades a l’adreça electrònica:
cardenas@bcnecologia.net
El termini de presentació és de 10 dies naturals comptats a partir de la publicació d’aquest
anunci al web de l’Agència.
Cal fer constar, en l’assumpte del correu, SELECCIÓ COORDINADOR/A TÈCNIC
En el cos del correu electrònic cal especificar el NIF, el telèfon de contacte i l’adreça
electrònica.

7. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol.licituds es publicarà a la web de l’Agència la llista de
persones admeses i excloses al procès

8. Procediment de selecció

1.- Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats
amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs
relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
Mèrits Comuns
Es valorarà el CV aportat i convenientment justificat: cursos de formació i perfeccionament
realitzats (fins a 5 punts)
Mèrits Complementaris:
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
- Experiència en simulacions de trànsit................. fins a 2,5 punts.
- Experiència en aplicatius i entorns informàtics de transport......... ............ fins a 1 punt.

- Experiència en gestió de bases de dades i treballs de camp en l’àmbit de la mobilitat.
................. fins a 1 punt.
- Experiència en elaboració d’informes................................... ......................... fins a 1,5 punts.

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: Es podrà convocar els i les candidates per a la realització d’una
prova o supòsit pràctic relacionat amb les funcions pròpies del lloc, valorant-se fins a un màxim
de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.
4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim desenvolupament de
les funcions vinculades al lloc de treball. Es convocarà les persones aspirants a una entrevista
individual que serà valorada fins a un màxim de 6 punts.

8. Junta de valoració
President:
- Sr Salvador Rueda, Director de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona o persona
en qui delegui
Vocals:
- Sr Francisco Cárdenas, Cap de Programació i Planificació de l’Agència d’Ecologia
Urbana de Barcelona o persona en qui delegui
- Sra Elisenda Comas, Cap de l’Àrea Juridico-administrativa o persona en qui delegui

