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BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A LA 
CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE TÈCNIC DE CONTRACTACIÓ PER AL SERVEI DE 

COMPRES I CONTRACTACIÓ D'EMAYA -SECCIÓ D'AIGÜES-. 
 
La constitució de la present borsa de treball té com a única finalitat la d'establir un procediment 
àgil per a la immediata posada a la disposició de personal capacitat necessari per a la correcta 
prestació dels serveis de la secció d'Aigües amb caràcter temporal, respectant els principis 
constitucionals de capacitat, mèrit, igualtat i publicitat. 
  
Base Primera.-Objecte. 
  

1. Les presents bases tenen per objecte regular el procediment de selecció per a la 
creació d'una borsa de treball per a la contractació de personal necessari per proveir 
les vacants de caràcter temporal que es generin en la plantilla corresponents al lloc de 
treball de Tècnic de Contractació per al Servei de Compres i Contractació d'Emaya. 
 

2. La present borsa de treball serà l'única via de selecció de personal de caràcter 
temporal dins del perfil professional assenyalat. Qualsevol excepció, serà acordada 
entre la Direcció i el Comitè d'empresa. 
 

3. Aquestes bases han estat acordades per la Comissió de Treball de l'àrea d'Aigües. La 
constitució de la present borsa temporal de treball no serà vinculant quant a la creació 
de futures borses de treball o processos selectius, ni per a la cobertura de vacants o 
llocs de nova creació, les quals es realitzen sobre la base del que es disposa en el 
Conveni Col·lectiu d'Emaya vigent -Secció Aigües-. 
 
 

Base Segona.- Característiques de l’ocupació.  
 
1. Règim de treball 
 
El règim de treball d'aquest lloc és de dilluns a divendres a jornada completa. Les hores totals 
anuals són les marcades en el conveni col·lectiu d'Aigües. 
 
2. Lloc de treball 
 
Lloc de treball: Tècnic de Contractació 
Ubicació: Servei de Compres i Contractació (Camí dels Reis, 400. 07010. Palma) 
Categoria professional: Tècnic Superior de Gestió. 
Grup Professional: 6 (Àrea funcional Tècnica). 
Codi: AJ-CO-03 
 
2. Funcions del lloc de treball 
 
Missió: 
 
Supervisar els plecs tècnics i redactar els plecs administratius de la contractació pública 
realitzada pels tècnics d'EMAYA, d'acord amb la normativa vigent, per garantir les necessitats 
d'aprovisionament de béns i Serveis d'EMAYA.  
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Funcions:  
 

- Analitzar els plecs tècnics i la memòria justificativa proposada pels tècnics d'EMAYA. 
- Redactar els plecs administratius dels contractes, per traslladar-los al Consell 

d'Administració i procedir a la seva aprovació. 
- Realitzar el seguiment del procediment de contractació per assegurar que es compleix 

la normativa prevista. 
- Estudiar les qüestions legals relacionades amb la contractació, per resoldre els dubtes 

que puguin produir-se, i mantenir actualitzat el procediment de contractació. 
- Assessorar sobre qüestions legals relacionades amb la contractació pública als 

departaments d'EMAYA que ho sol·licitin, per donar resposta als dubtes que puguin 
sorgir. 

- Emetre informes jurídics. 
- Supervisar la documentació de l'expedient de contractació una vegada formalitzat, per 

verificar el seu correcte arxiu. 
 
Aquestes funcions procuren descriure la naturalesa i el nivell de treball general exercit pel 
personal assignat a aquest lloc de treball. No és una llista exhaustiva ni excloent de totes les 
responsabilitats, funcions i destreses requerides per al treball 
 
Base Tercera.- Òrgan de selecció. 
 
1. L'òrgan de selecció el formen 6 membres: 3 de la part social (Sr. Javier Deyà, Sr. Aaron 

Belizón i Sr. Julio Sánchez) i 3 de l'empresa (Sra. Nuria Gallego, Sra. Beatriz Díaz del Riu, 
i Sr. Sergio Valent) o els seus suplents. 

 
2. Es reserva l'opció d'augmentar els membres de l'aquest òrgan depenent del nombre de 

sol·licituds rebudes. Quan el nombre de persones aspirants així ho aconselli, l'òrgan de 
selecció podrà designar col·laboradors que, sota la supervisió de l'òrgan de selecció, 
permetin garantir un àgil i adequat desenvolupament del procés de selecció. 

 
3. L'òrgan de selecció vetllarà per la transparència i el bon funcionament del procés de 

selecció i del funcionament de la borsa de treball. 
 

4. L'òrgan de selecció queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els 
acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu en tot el no previst en aquestes 
bases. 

 
5. No podran formar part de l'òrgan de selecció aquelles persones que tinguin parentiu 

(d'afinitat i/o de consanguinitat) fins a tercer grau amb algun aspirant, no podent participar 
com a membres de l'òrgan de selecció si posseeixen un interès personal en el resultat del 
procés selectiu. Els membres de l'òrgan de selecció hauran d'informar al mateix si 
mantenen alguna relació d'amistat o d'índole personal o professional amb algun aspirant. 
Aquest requisit es fa extensible als nous membres de l'òrgan de selecció que es poguessin 
designar. 

 
6. L'òrgan de selecció, si així ho considerés oportú, podrà dirigir-se als aspirants a través 

dels telèfons i/o els comptes de correu electrònic facilitades en la seva sol·licitud, per a la 
resolució de les seves al·legacions, reclamacions o peticions, sent la persona candidata 
aspirant la responsable que les dades facilitades siguin les correctes. 
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Base Quarta.- Requisits. 
 
Per participar en aquesta borsa de treball, les persones interessades han de complir, en el 
termini d'inscripció, els següents requisits: 
 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o 
tenir permís de residència i permís de treball en vigor al moment de la incorporació de 
l'empresa. 

b) Tenir 18 anys d'edat complerts i no haver aconseguit l'edat legal de jubilació. 
c) No haver estat acomiadat mitjançant expedient disciplinari, de cap administració, 

entitat o empresa integrada en el sector públic. Excepte aquells casos en què en data 
de finalització del termini de presentació de sol·licituds, l'acomiadament hagi estat 
declarat improcedent per sentència judicial ferma. 

d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'acompliment de les corresponents 
funcions. No obstant l'anterior, cas que l'aspirant tingui acreditat un grau de 
discapacitat igual o superior al 33 per cent, haurà de presentar en el cas de ser 
seleccionat i d'acord amb la normativa vigent, un certificat de l'equip oficial de valoració 
de minusvàlids de l’Institut d'Afers Socials (IBAS) que acrediti les condicions personals 
d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents al lloc de treball. 

e) Titulació acadèmica: Llicenciatura o Grau en Dret. En el cas de titulacions obtingudes 
a l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acrediti la seva 
homologació. 

f) Estar en possessió del certificat de català B2 o alguna de les titulacions equivalents. 
Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua 
catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de nivell B2 de 
català amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apte o no apte. 

 
 

Les persones aspirants hauran de reunir els requisits a dalt indicats dins del termini 
de presentació de sol·licituds, mantenint aquests requisits íntegrament al moment 
de la contractació. 

 
 

Base Quinta.- Presentació de Sol·licituds  
  
1. En un termini de 10 dies naturals, del dilluns 8 al dimecres 17 de juny de 2020, les 

persones interessades a participar en el procés de selecció hauran d’enviar via telemàtica 
al correu electrònic concursosoposicion@emaya.es la següent documentació 
corresponent als Requisits i mèrits (en l’assumpte haurà d’indicar-se la referència REF. 
BTTC):  

  
a) Sol·licitud signada amb indicació d'un telèfon de contacte i un correu electrònic en 

la sol·licitud, als efectes de notificació i comunicació. 
b) Document nacional d'identitat o, en cas de no ser espanyol, del document oficial 

acreditatiu (NIE, passaport o targeta de residència). 
c) Permís de conduir B 
d) Nombre d'afiliació a la Seguretat Social. 
e) Titulació acadèmica requerida (llicenciatura o grau en Dret). 
f) Nivell de català B2 acreditat. Les persones que no acreditin aquest requisit 

realitzaran una prova de nivell. 

mailto:concursosoposicion@emaya.es
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g) Per a les persones amb discapacitat igual o superior al 33%, un certificat dels 
equips multiprofessionals de la Direcció general de Serveis Socials, o de 
l'organisme públic equivalent. 

h) La documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin en l'ordre estipulat a la 
base desena. No es valorarà cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de 
la documentació corresponent en el termini de presentació de sol·licituds. 

 
2. En la sol·licitud ha de fer una relació de tota la documentació fotocopiada que presenta, la 

qual serà contrastada per la comissió de treball i el personal d'EMAYA encarregat de 
revisar la documentació lliurada. 

 
3. El formulari de sol·licitud es pot trobar en el Departament de RRHH a Son Pacs, al web 

d'EMAYA (www.emaya.es) i de l'Ajuntament de Palma www.ajuntamentdepalma.es. 
  
4. La documentació original se sol·licitarà de forma presencial en el moment oportú, 

qualsevol falsedat derivada d’ella serà motiu d’exclusió de la present borsa de treball i de 
qualsevol procés selectiu futur. 

 
5. L’òrgan de selecció podrà requerir en qualsevol moment la presentació dels documents 

originals que acreditin els requisits i/o mèrits, per comprovar la veracitat dels mateixos, i 
també podrà fer les comprovacions oportunes amb els organismes o centres d’expedició 
de documentació.  
 

 
 
Base Sisena: Llista de personal admès. 
 
1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i comprovada la documentació, es 

publicaran les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb la causa 
d'exclusió. Es concediran tres dies laborables a comptabilitzar a l'endemà de la seva 
publicació per a la seva esmena. 

 
2. Esmenades les reclamacions es publicarà a la pàgina web la llista definitiva de persones 

admeses i excloses. 
 

 
Base Setena.- Procés de selecció. 
 
1. El procediment per a la selecció de les persones aspirants a formar part de la Borsa de 

Treball constarà de tres fases: 
 

a) Prova teòric pràctica oral (màxim 35 punts). 
b) Prova pràctica escrita (màxim de 35 punts). 
c) Concurs de valoració de mèrits (màxim de 30 punts). 

 
 

a) Primera part – Prova teóric pràctica oral (màxim 35 punts) 
 
Prova teòric-pràctica, de caràcter eliminatori, que constarà d'un examen oral o escrit o sobre 
les funcions del lloc de treball i podrà versar sobre el següent temari: 
 

- Llei 9/2017, de 8 de Novembre, de contractes del sector públic. 
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- Reial decret-llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a 
l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la 
contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons 
de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals (“RDLSE”). 

- Reglament Delegat (UE) 2019/1828 de la Comissió de 30 d'octubre de 2019 que 
modifica la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell pel que es 
refereix als llindars per als contractes públics d'obres, subministraments i serveis i els 
concursos de projectes. 

- Reial decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques. 

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
- Llei 39/2015,d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques (responsabilitat patrimonial, recursos administratius, silenci). 
- Llei 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. 

 
Aquesta prova puntuarà de 0 a 35 punts. La puntuació mínima per superar aquesta prova és 
de 18 punts. Cada pregunta es valorarà fins a 7 punts. 
 
L'òrgan de selecció proposarà 10 preguntes i es farà un sorteig de 5 preguntes, triant-se a 
l'atzar el mateix dia de la prova. 
 
El temps màxim per realitzar aquesta prova serà de 90 minuts per cada persona candidata. 
Es disposarà d'un mínim 10 minuts per preparar la prova oral que versa sobre 5 preguntes 
d'entre els temes assenyalats anteriorment. 
 
La puntuació mínima per superar aquesta prova serà de 18 punts. Els aspirants que no 
aconsegueixin la puntuació de 18 seran eliminats del procés. 
 
Les persones concursants que obtinguin la qualificació d'apte (18 punts o més) en la prova 
teòric pràctica passaran a la següent fase. 
 
S'adoptaran les mesures oportunes per part del Tribunal Qualificador perquè, sempre que 
sigui possible, es corregeixin i valorin els exercicis sense que es conegui la identitat dels 
concursants. 
 
 
Prova de català:  
 
Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua 
catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de nivell B2 de català amb 
caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apte o no apte. 
 
Previsiblement, la prova de català es realitzarà el mateix dia de la prova pràctica. En tot cas, 
es comunicarà a la pàgina web. 
 
Publicats els resultats, es concediran tres dies per a revisió i reclamació, transcorregut aquest 
termini es publicarà la llista definitiva. 
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b) Segona part: Prova pràctica (màxim 35 punts):  
 
La prova es qualificarà fins a 35 punts. 
 
La prova pràctica consistirà en la realització i desenvolupament d'un supòsit pràctic relacionat 
amb les funcions descrites a les presents bases. Aquest exercici es realitzarà de forma escrita. 
 
La durada màxima de la prova pràctica serà de dues hores i és eliminatòria. 
 
Per formar part de la borsa cal treure un mínim de 18 punts en la prova pràctica, les persones 
que tinguin una puntuació inferior a 18 quedaran excloses de la borsa de treball. 
 
Els resultats provisionals de la prova es publicaran a la pàgina web i es donaran 3 dies laborals 
(de dilluns a divendres) per a revisió i reclamació. Transcorregut el termini, es publicaran els 
resultats definitius. 
 
 
c) Tercera part: Concurs de mèrits (màxim 30 puntos) 
 
La presentació dels mèrits ha de realitzar-se de forma organitzada per a cada apartat, els 
originals i les 2 fotocòpies de la documentació seguiran, per tant, el següent rigorós ordre de 
presentació: 

APARTAT 1: Experiència professional com a Tècnic en Contractació (màxim 20 punts) 
APARTAT 2: Accions formatives (màxim 9 punts) 
APARTAT 3: Català (màxim 1 punt). 

 
La puntuació màxima de la fase de concurs de mèrits és de 30 punts. Els mèrits al·legats i 
justificats pels aspirants i que l'òrgan de selecció valorarà, es regiran pel següent ordre i 
barem: 
 
APARTAT 1: Experiència professional (màxim 20 punts) 

 
1.1 Serveis prestats en el sector privat com a Tècnic en Contractació: 0.004 punts per dia 

treballat. Fins a un màxim de 12 punts. 
1.2 Serveis prestats en empreses del sector públic com a Tècnic en Contractació per a 

empresa pública o del sector públic: 0.006 per dia treballat. Fins a un màxim de 20 punts. 
 
Per calcular la puntuació d'aquest apartat, se sumaran els dies treballats que consten en 
l'informe de vida laboral, en totes les empreses en què les funcions siguin acreditades. 

 
Forma d'acreditació: en tots els casos, mitjançant informe de vida laboral ACTUALITZAT 
i contracte de treball (o document oficial acreditatiu en el qual s'indiquin la data d'alta, de 
baixa i funcions exercides). En els casos en què el període que s'acrediti la persona candidata 
sigui mutualista o cotitzi en RETA, s'aportaran certificats per part dels despatxos amb els quals 
s'hagi col·laborat, en els quals consti el període o durada de la col·laboració i les tasques 
realitzades, així com informació (llistat) sobre els procediments en els quals hagués participat 
i certificat d’IAE. 
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APARTAT 2: Accions formatives (màxim 9 punts) 
 

1.1. Màster oficials universitaris, títols universitaris propis de postgrau i màster o títols 
en Escoles de reconegut prestigi que estiguin relacionats amb el lloc de treball, a 
determinar per l'òrgan de selecció. La puntuació serà de 3 punts. 

1.2. Cursos directament relacionats amb el lloc de treball a valorar per l'òrgan de 
selecció: cursos de dret administratiu, contractació pública, etc. Màxim 3 punts. 

1.3. Cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris, en matèries de la 
nova Llei 9/2017 de contractes del sector públic. (màxim 2 punts). 

1.4. Cursos d'Excel i/o Word avançats o professionals datats des de l'any 2010 fins 
l’actualitat (màxim 1 punt). 
 
Les accions formatives detallades als apartats del 2.2. al 2.4. es valoraran 
conforme al següent barem: 
 
- Cursos entre 5 i 15 hores: 0,10 punts 
- Cursos entre 16 i 30 hores: 0,25 punts 
- Cursos entre 31 i 50 hores: 0,5 punts 
- Cursos entre 51 i 100 hores: 1 punt 
- Cursos entre 101 i 300 hores: 1,5 punts 
- Cursos de més de 300 hores: 2 punts 

 
Forma d’acreditació: 
 
Forma d'acreditació: es farà mitjançant original i fotocòpia per ambdues cares de les 
certificacions o documents oficials i han d'incloure les hores de durada o els crèdits dels 
cursos, en tots els casos. 
 
Cada crèdit es valorarà a raó de 10 hores de durada. 
No es tindran en compte aquelles formacions alienes al lloc de treball o a l'indicat a les 
presents bases. 
No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada de l'acció 
formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, els derivats de 
processos selectius ni els que formen part d'una formació reglada. 
No es valorarà cap curs que no vagi degudament signat i segellat pel centre. 
 
 
APARTAT  3: Coneixements orals i escrits de català (màxim 1 punt) 

 
3.1. Certificat de nivell C1 o superior: 0,75 punts 
3.2. Certificat de Llenguatge Administratiu (LA): 0,25 punts 
 

Forma d’acreditació: es farà mitjançant original i fotocòpia per ambdues cares de les 
certificacions o documents oficials. 
 
Llista de resultats de la valoració de mèrits: 
 
Conclosa la valoració de mèrits, es publicarà a la pàgina web d'EMAYA la llista provisional 
amb les puntuacions atorgades a cada aspirant. Publicada la llista provisional de la puntuació 
derivada de la valoració dels mèrits, es concedeixen 3 dies laborables a comptabilitzar 
l'endemà de la seva publicació per a l'esmena d'errors i presentació de reclamacions. En 
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qualsevol cas NO s'agafarà documentació nova, únicament la complementària del ja 
presentat. 
 
 
BORSA DE TREBALL 
 
Després de la data límit establerta per a possibles al·legacions, es publicarà la llista definitiva 
de la borsa de treball definitiva per ordre de major a menor puntuació resultant de la suma de 
la prova teòrica, pràctica i mèrits, tancant-se en aquest moment tot el procés de selecció. 
 
El funcionament de la borsa de treball es regirà pel Reglament de les borses de Treball de la 
secció aigües, disponible a la pàgina web d'Emaya. 
 
 
Base octava .- Comunicacions i publicitat. 
 
Totes les comunicacions d’aquesta Borsa de Treball es publicaran:  
 

- Al Web d’EMAYA www.emaya.es. 

- Al Web de l’Ajuntament de Palma www.ajuntamentdepalma.es obrint en la pantalla 
principal el banner "oferta pública de feina" i accedint a l’enllaç “Oferta pública de feina 
EMAYA”. 

 
 
Base novena.-  Informació bàsica de protecció de dades 
 

Responsable EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.  

Finalitat Gestionar el procediment de selecció regulat a les presents bases per a la 
creació d'una borsa de treball i avaluar els perfils dels candidats amb la finalitat 
de cobrir les necessitats dels llocs vacants. 

Legitimació La participació en aquest procediment de selecció implica l'acceptació plena per 
les persones sol·licitants de les presents bases, amb autorització expressa per 
al tractament de les seves dades i la publicació de resultats en els mitjans que 
l'empresa consideri. 
La legitimitat del tractament indicat està basada en el consentiment que se li 
sol·licita. 

Destinataris No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. 

Drets 
 

Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, així com altres drets, com 
s'explica en la informació addicional. 
 

Informació 
addicional 

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la 
nostra pàgina web https://www.emaya.es/politica-de-privacitat/ o sol·licitar-la en 
paper en les oficines centrals en la c/Joan Maragall 3, 07006 Palma. 

 
 
Palma de Mallorca, 12 de març de 2020 
 
 
 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=ca&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.emaya.es%2F
http://www.ajuntamentdepalma.es/
https://www.emaya.es/politica-de-privacitat/

