
 

 

 

 
 

 

CERCA 
 

2 LLICENCIATS/ADES O GRADUATS/ADES EN DRET 

 PER LA TAXA DE REPOSICIÓ ORDINÀRIA 

 
Es requereix: 

• Titulació de Llicenciat/ada o Graduat/ada en Dret.  

• Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 

de suficiència (C1). 

• Experiència professional en contractació pública i licitacions. 

 
Es valorarà: 

• Formació addicional o coneixements consolidats en dret públic . 

• Coneixements i experiència en l’àmbit sanitari i de serveis socials com assessor/a jurídic. 

• Coneixements de les eines electròniques de contractació pública i, en concret, de la 

plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya.  

• Coneixement del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI i ROLECE) 

• Coneixements paquet office. 

Es cerquen persones resolutives, proactives, responsables, orientades a resultats, empàtiques, 
amb iniciativa, amb bona capacitat de comunicació i de treball en equip. 
 
S’ofereix: 

• Contractes laborals indefinits a jornada completa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les persones interessades hauran de: 

 

1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les 

dades personals i curriculars  

2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes 

les titulacions i carta de presentació). Es descartaran les candidatures que no 

adjuntin l’acreditació de la documentació curricular. 

3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: 

 

 TO DRET 05 21 
 

Les bases de la convocatòria es troben annexades a aquest anunci 
 
 
Termini de presentació de sol·licituds:   27 de maig de 2021 

 



 
 
 

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR LA TAXA DE REPOSICIÓ 
ORDINÀRIA DE 2 LLICENCIATS/ADES O GRADUATS/ADES EN DRET  PER GESTIÓ INTEGRAL 

SANITÀRIA I ASSISTENCIAL AIE (GINSA AIE) 
 

1. Objecte de la convocatòria. 
 

L’objecte d’aquestes bases és per la cobertura de la taxa de reposició ordinària de 2 llicenciats/ades o 

graduats/ades per GINSA AIE.  

 

 
2. Requisits de les persones aspirants. 
 
Per ser admès/a en el procés selectiu les persones aspirants han de reunir i adjuntar a la finalització 

del termini de presentació de les sol·licituds els següents requisits: 

 

• Titulació de Llicenciat/ada o Graduat/ada en Dret.  

• Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana equivalent 

al nivell de suficiència (C1). 

• Experiència professional en contractació pública i licitacions. 
 

3. Funcions principals del lloc de treball convocat: 
 

• Aplicar els procediments previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del sector públic. 

• Tramitar i redactar tots els documents obligatoris dels expedients de 
contractació i contractes que l’empresa hagi de licitar. 

• Avaluació de les propostes dels licitadors que es presentin. 

• Registre, arxiu, control i seguiment dels expedients de contractació. 

• Dur a terme les tasques a realitzar al registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya. 

• Gestió del perfil de contractant 

• Assistir a l’obertura de sobres dels procediments en curs.  

• Vetllar per l’acompliment de les previsions que conté l’actual normativa de 
Protecció de Dades amb el suport del Delegat de Protecció de Dades de 
l’entitat, mitjançant:  

- l’elaboració de criteris i resolució de consultes per a garantir el 
compliment efectiu de la normativa. Control i seguiment posterior.  

- l’adaptació de models de clàusules, contractes, documents, etc a 
l’esmentada normativa.  

• Redacció d’informes jurídics relacionats en qualsevol aspecte de la contractació 
pública, incloent la redacció d’informes en resposta d’un recurs especial en 
matèria de contractació.  

• Anàlisi i coneixement de la jurisprudència dels Tribunals i de les directrius i 
informes dels òrgans consultius en matèria de contractació pública. 

 
 

4. Sol·licituds. 
 
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran a la Borsa de Treball de la web 

del Grup Sagessa ( http://www.grupsagessa.cat/ ).  
 
Es necessari registrar-se i introduir totes les dades personals i curriculars a 

http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat, a les convocatòries actives amb el codi del lloc de treball 

al que s’opta:  TO DRET 05 21 

 
Tanmateix, és obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les 
titulacions i carta de presentació). Es descartaran les candidatures que no adjuntin l’acreditació de la 
documentació curricular. 

 
 



 
 
Amb la formalització i presentació de la candidatura, l’aspirant autoritza el tractament de les dades 
personals que són necessàries per prendre part a la convocatòria i per a la resta de tramitació del 
procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent. 
 
 
 
5. Admissió d’aspirants. 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’aprova la relació provisional de persones 
admeses i excloses, la qual s'exposa a l’apartat Treballar amb nosaltres de la web de del Grup 
Sagessa, a efectes d’esmenes.  
 
Els candidates/ates hauran d’adjuntar al seu perfil de la convocatòria la següent documentació: 

- Curriculum Vitae de l’aspirant. 
- Titulacions (amb pdf i amb un sol document) 
- Justificants acreditatius dels mèrits que s’al·leguin per a la seva valoració durant 

el procés de selecció (en l’apartat  titulacions). 
 
La Comissió de selecció no tindrà en compte altres mèrits que els que es presentin i justifiquin. 
 
Per acreditar l’experiència professional Cal aportar algun document on constin la categoria 
professional, la data d’inici i la data de finalització. Si s’aporta la vida laboral, s’ha d’acompanyar amb 
documents que acreditin la categoria. Si aporten contractes signats, s’haurà d’acompanyar d’algun 
altre document que acrediti les dates durant el període que efectivament s’han prestat els serveis. 
 
En els certificats dels cursos de formació hi haurà de constar el número d’hores o el valor en crèdits. 
 
Tots aquets mèrits que,  a criteri de la Comissió de Selecció no resultin suficientment acreditats, no 
seran objecte de valoració. 
 
Les persones que no compleixin els requisits mínims necessaris, no podran ser admeses, quedaran 
anul·lades les seves actuacions i restaran excloses del procés selectiu.  
 
La comissió de selecció es reserva la protestat de sol·licitar a el candidats/ates aspirants quantes 
explicacions i acreditacions documentals originals considerin oportunes. 
 
Les persones aspirants disposaran d’un termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la 
publicació a la web de la relació provisional de persones admeses i excloses, per presentar possibles 
reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista provisional de 
persones aspirants admeses i excloses. 
 
Transcorregut aquest termini si no es presenten al·legacions o es desestimen, la llista de persones 
admeses i excloses es considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou. 
 
Si s’accepta alguna al·legació, s’aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses amb les 
esmenes corresponents. Aquesta resolució serà publicada a l’apartat “Borsa de treball” de la web del 
Grup Sagessa ( http://borsadetreball.grupsagessa.cat/ ). 
 

 
6. Comissió de Selecció. 
 
La Comissió de Selecció estarà conformada com a mínim per:  
 

• 1 Representant de la Direcció  

• 1 Comandament immediat  

• 1 Representant del Departament de Recursos Humans 
 
La Comissió de Selecció s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres 
i es tendirà, així mateix, a la paritat entre dona i home. 
 
Tots els membres de la Comissió de Selecció  tindran veu i vot. 
 
 
 
7. Inici i desenvolupament del procés de selecció. 

 
 

7.1 Primer exercici. Fase prova tècnica (de caràcter obligatori i eliminatori) 
 
Consistirà en respondre un qüestionari de preguntes amb respostes alternatives, de les quals 
només una serà vàlida. 
 
 



 
 
Aquest qüestionari versarà sobre el contingut de les funcions principals a desenvolupar en el lloc 
de treball. 
 
S’exclourà de la selecció la persona aspirant que no sigui apta a la prova (no arribar als 50 punts 
dels 100 punt totals de la prova) o que no comparegui a la convocatòria i no continuarà a la 
següent fase. 
 

 
Per la valoració es farà amb la següent distribució: 
 

 

PUNTUACIÓ RESULTATS PROVA TÈCNIC 

100 de 91 a 100 punts 

80 de 81 a 90 punts 

60 de 71 a 80 punts 

40 de 61 a 70 punts 

20 de 50 a 60 punts 
 
 
La valoració serà del 20% de la puntuació total. 

 
 
 

7.2 Fase entrevista personal de competències (de caràcter obligatori i no eliminatori). 
 
Consisteix en la realització d’una entrevista per valorar les competències descrites en el anunci i 

les habilitats de l’aspirant en relació al lloc de treball i s’estendrà a la comprovació dels mèrits 

al·legats. 

 
La valoració serà del 20% de la puntuació total. 
 
 
 
 
7.3 Fase prova psicotècnica (de caràcter obligatori i no eliminatori). 
 
Consisteix en la realització d’una prova psicotècnica per valorar els factors de 

personalitat/competències relacionats amb el lloc de treball. 

 
La valoració serà del 10% de la puntuació total. 
 
 
 
7.4 Fase de mèrits. 

 
7.4.1 Capacitat i experiència demostrada de l’activitat professional que tingui relació amb les 

funcions bàsiques definides en aquestes bases. 
 
La valoració dels treballs es farà de la següent manera (10 punt per any treballat; les fraccions 

d’any es valoraran proporcionalment): 
 

PUNTUACIÓ  ANS D’EXPERIÈNCIA 

100  Més de 9 anys 

90  de 8 anys a  9 anys 

80  de 7 any a 8 anys 

70  de 6 any a 7 anys 

60  de 5 any a 6 anys 

50  de 4 anys a 5 anys 

40  de 3 any a 4 anys 

30  de 2 anys a 3 anys 

20  de 1 any a 2 anys 

10  menys de 1 any 

0  No disposa 
 



 
 
No es valorarà com a “capacitat i experiència” els treballs realitzats en virtut de nomenaments 
o contractes amb caràcter formatiu o de pràctiques. 
 
 
La valoració serà del 20% de la puntuació total. 
 
 
 
7.4.2 Serveis prestats en el sector sanitari i/o social desenvolupats en l’àmbit 

jurídic.  
 
La valoració dels treballs es farà de la següent manera (10 punts per any treballat; les 

fraccions d’any es valoraran proporcionalment): 
 
 

PUNTUACIÓ  ANS D’EXPERIÈNCIA 

100  Més de 9 anys 

90  de 8 anys a  9 anys 

80  de 7 any a 8 anys 

70  de 6 any a 7 anys 

60  de 5 any a 6 anys 

50  de 4 anys a 5 anys 

40  de 3 any a 4 anys 

30  de 2 anys a 3 anys 

20  de 1 any a 2 anys 

10  menys de 1 any 

0  No disposa 
 
 
L’experiència acreditada en el punt 7.4.1. no es comptabilitzarà en aquest apartat. 
 
No es valorarà com a “capacitat i experiència” els treballs realitzats en virtut de nomenaments 
o contractes amb caràcter formatiu o de pràctiques. 
 
 
La valoració serà del 20% de la puntuació total. 
 
 
 

7.4.3 Cursos d’especialització, seminaris i congressos.  

 
Es valoren els cursos d’especialització i perfeccionament, congressos, jornades i seminaris de 
formació, especialització o perfeccionament que tingui relació directa amb el lloc de trebal a 
proveir. 
 
Els/les aspirants han d’aportar documentació que acrediti els següents extrems: nombre 
d’hores, assistència i, en el seu cas aprofitament. 
 
La valoració es farà segons el següents barem:  
 

 

PUNTUACIÓ FORMACIÓ EN ASSISTÈNCIES 

100 Més de 250 hores 

80 De 101 a 250 hores 

60 De 51 a 100 hores 

40 De 21 a 50 hores 

20 De 10 a 20 hores 

0 Cap curs  
 

 
La valoració serà del 5% de la puntuació total. 
 
 
 



 
 
 
 
 
7.4.4 Altres mèrits formatius específics.  

 
Es valoraran postgraus, màsters o certificacions que tinguin relació amb les funcions pròpies 
de treball que es convoca, i altres d’interès per al lloc de treball. 
 
La valoració es farà segons el següents barem:  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
La valoració serà del 5% de la puntuació total. 

 
 

8. Relació de persones seleccionades 
 
Finalitzat el procés de selecció, la Comissió de Selecció proposarà les persones candidates que l’hagin 
superat per ordre de puntuació obtinguda i s’aprovarà la relació provisional de candidatures 
seleccionades, la qual s'exposarà a l’apartat “Borsa de treball”   de la web del Grup Sagessa ( 
http://borsadetreball.grupsagessa.cat/ ), a efectes de reclamacions.  
 
Les persones presentades a la convocatòria podran formular la revisió dels resultats en un termini de 7 
dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de l’ anunci. Transcorregut aquest 
termini, es publicarà la relació definitiva de les candidatures seleccionades. 
 

 
9. Incidències. 
 
La Comissió de Selecció queda facultada per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que siguin necessaris per garantir el desenvolupament i funcionament correcte del procés 
selectiu en tot allò que no estigui previst en aquestes bases. 

 
 
 

PUNTUACIÓ FORMACIÓ 

100 Doctorat 

75 Màster (No accés advocacia) 

60 Màster de l’advocacia 

50 Potgraus 

0 No disposa 


