
 

 
 
CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D’UN/A JURISTA PER A SIRUSA/MANCOMUNITAT  (REF. 
JUR1/2019). 
 
En el marc del Programa per a la modernització de les instal·lacions de la planta de SIRUSA 
i adequació de les relacions MANCOMUNITAT/SIRUSA. 
 
Degudament revisada i amb el vistiplau del President, el Secretari presenta la següent 
proposta de descriptiva del seu lloc de treball i la metodologia per a seleccionar un/a 
assessor/a jurídica/a de SIRUSA: 
 
Objecte 
 
El creixement de les activitats de SIRUSA i el Programa per a la modernització de les 
instal·lacions de la planta de SIRUSA i adequació de les relacions 
MANCOMUNITAT/SIRUSA. requereixen d'assessorament jurídic i comporta la necessitat 
de dotar a l'empresa d'un/a lletrat/da que exerceixi aquestes tasques centrades en els 
procediments de contractació. 
 
Les funcions del lloc de treball 
 
Les pròpies de la professió d'advocat/da, i les següents funcions: 
 

 Assessorar en relació a la societat en les diferents especialitats en els que sigui 
requerit /da(mercantil, administratiu, civil, processal...), 

 Realitzar les funcions de suport i assessorament jurídic de totes les matèries i 
procediments vinculats a SIRUSA . 

 Prestar assistència jurídica en els procediments administratius i assegurar la 
conformitat jurídica. 

 Fer el seguiment dels diferents contractes, convenis i altres procediments 
administratius i expedients de contractació pública, corresponents al seu àmbit 
d’actuació. 

 Realitzar el seguiment de la normativa, jurisprudència i doctrina jurídica que pugui 
afectar la gestió de l’activitat de SIRUSA; especialment en lo referent a 
contractació pública.  

 Elaborar els corresponents informes tècnics i d’altra documentació jurídica 
necessària per al desenvolupament de la seva tasca. 

 Qualsevol altra tasca que es pugui encomanar en relació a les funcions assignades 
al lloc de treball. 

 



 

 
 
 
Requisits 
 

 Lletrat/da col·legiat/da  
 Coneixements i/o experiència professional d'un mínim de 5 anys (no 

necessàriament consecutius) en contractació pública i/o privada.  
 
 
Valoració 
 

 Experiència professional en empresa pública i/o privada. 
 Coneixements de dret administratiu i de la  nova llei de contractació dels Ens Locals 

i PANAPS.  
 Cursos de formació en règim local, mercantil i formació reglada addicional en 

relació al lloc de treball, activitats docents. 
 Altres: Coneixement oral i escrit de la llengua catalana, disponibilitat horària, 

capacitat de treball en equip... 
 
Procediment de selecció 
 
El Comitè de Selecció estarà integrat per: 

 Jaume Renyer Alimbau, Secretari del Consell d’Administració de SIRUSA  
 Monica Bernal, Vicesecretària del Consell d’Administració de SIRUSA 
 Sandra Salvat, tècnica jurista de la MANCOMUNITAT 
 Armengol Grau, gerent de SIRUSA 

 
La selecció del lloc de treball es realitzarà per mitjà de la valoració del Currículum Vitae i 
entrevista personal i es resoldrà per acord del Consell d'Administració de SIRUSA. 
 
Condicions 
 

 Contracte laboral temporal dins el programa de modernització i actualització de la 
planta. 

 Incorporació immediata. 
 Despatx a les oficines de la societat. 
 Durada: dos anys prorrogables un any més. 

 
 
 
 
 
 



 

Presentació d'instàncies 
 
Les instàncies indicant la referència, es podran presentar al registre de la societat SERVEIS 
D'INCINERACIÓ DELS RESIDUS URBANS, S.A. situat al carrer Coure, s/n (Polígon Industrial 
Riu Clar) de Tarragona 43006 o per correu postal (apartat correus 834,  43080 Tarragona) i 
contindran, com a mínim la documentació següent: 
 
1.- Fotocòpia del DNI i Currículum Vitae. 
2.- Declaració de responsable de posseir la capacitat professional pel desenvolupament de 
les tasques de Lletrat/da assessor/a de la societat. 
3.- Justificació dels mèrits i/o altra documentació que consideri convenient a valorar per la 
selecció relacionada amb el lloc de treball.           
 
El termini de presentació d’instàncies finalitzarà el 18 de juliol de 2019 a les 14:00 hores. 


