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Tècnic/a de contractació pública 

 
Missió 
 

Realització de tasques i funcions de caràcter jurídic directament relacionades 

amb la tramitació administrativa dels expedients de contractació que impulsa la 

Central de contractació de l’ACM, així com també oferir suport jurídic i 

administratiu al CCDL 

 
 

Funcions 
 
Les funcions generals a realitzar per la persona que ocupi aquest lloc serien:  

 Tramitació jurídica i administrativa dels expedients de contractació de 

subministraments, serveis o obres que impulsi la Central de contractació de 

l’ACM. 

 Assessorament jurídic en matèria de contractació davant possibles recursos 

administratius o contenciosos. 

 

Les funcions específiques serien: 

 Donar suport tècnic a la contractació d’obres, subministraments i serveis 

impulsats per la Central de contractació de l’ACM i tramitats pel CCDL, tant per 

realitzar tasques internes d’impuls i seguiment dels expedients, com per actuar 

com interlocutor/a amb les empreses licitadores/adjudicatàries. 

 Redacció de documentació jurídica de la contractació (resolucions, plecs de 

clàusules i contractes, actes, propostes d’acord, etc.)  

 Assessorar en la redacció dels plecs de clàusules administratives i tècniques 

dels procediments de contractació.  

 Assessorar en relació a les novetats normatives, jurisprudencials, i doctrinals 

(criteris de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, Tribunals de 

Contractació, doctrina europea, etc.).  

 Assessorar durant l'execució dels contractes de la Central de contractació de 

l’ACM. Avaluar situacions de conflicte i mediar amb les representacions legals 

de les parts implicades.  

 Elaborar propostes de resolució dels recursos administratiu interposats dins 

l’àmbit dels procediments de contractació.  
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 Elaborar informes jurídics dins l’àmbit material de Llei de Contractes del Sector 

Públic. 

 Assistència jurídica a les meses de contractació i/o ponències tècniques i 

comitès d’experts de les licitacions. 

 

 
 

Requisits 
 
Requisits mínims:  

 

- Títol universitari de llicenciatura o de grau universitari + màster equivalent al 

nivell MECES 3 (mínim 300 crèdits ECTS), en Dret.  

 

- Coneixements i/o experiència prèvia en contractació pública.  

 

Mèrits rellevants:  

 

- experiència prèvia en l’administració pública i, concretament, en l’àmbit de la 

contractació pública 

 

- coneixement de l’administració local 

 

- coneixements i experiència en explotar els sistemes d'informació que utilitza 

l’entitat (ABSIS, EACAT, PSCP, RELI)  

 

Idiomes: imprescindible català i castellà.  

 

Competències i/o habilitats: 

 

- Capacitat analítica 

- Organització i planificació 

- Orientació a resultats 

- Aprenentatge permanent 

- Treball en equip 

 
 
 


