
JUS18313 Responsable d’assessorament jurídic en matèria laboral i normativa de la Secretaria General del
Departament de Justícia (16.09.13)

La Secretaria General del Departament de Justícia necessita cobrir un lloc de treball reservat, en comissió de
serveis, de responsable d’assessorament jurídic en matèria laboral i normativa, grup A1, de nivell 24.2, a
l’Assessoria Jurídica.
 
 
 
1.      Descripció del lloc de treball
 
Nom del lloc:                     responsable d’assessorament jurídic en matèria laboral i normativa.    
Grup:                               A1    
Nivell:                              24.2           
Horari:                              normal                  
Unitat directiva:                 Secretaria General
Localitat:                          Barcelona                                                                                  
Centre de treball:               c. Casp, 26
 
 
2.      Requisits de participació
 

■     Condició indispensable ser personal funcionari de carrera del cos superior d’administració
general de la Generalitat de Catalunya, en situació administrativa de servei actiu en aquet cos.

■   Llicenciatura en dret.
■     Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència (C) de la Direcció General de Política

Lingüística, o equivalent.
 
 
3.      Funcions del lloc de treball
 

■   Assessorar jurídicament els diferents òrgans del Departament, i les entitats que en depenen, en matèria
laboral i donar-los l'assessorament necessari per tal que en la tramitació dels assumptes en matèria
laboral s'empri el procediment de forma correcta i coordinada.

■   Proposar i redactar propostes normatives en matèria laboral que siguin competència del Departament
de Justícia, així com informar i proposar esmenes dels projectes normatius que tinguin alguna
incidència en matèria de personal laboral que sigui competència del Departament de Justícia.

■     Vetllar perquè els expedients sota la seva responsabilitat rebin la tramitació procedent i la resolució
dins del termini establert, així com seguir els procediments en tots els seus tràmits per tal que els
actes que s'adoptin s'ajustin a dret.

■   Vetllar per la defensa dels interessos del Departament davant de les actuacions jurisdiccionals socials,
així com informar i preparar respostes a reclamacions prèvies i demandes individuals i de conflicte
col·lectiu que afectin els interessos del Departament amb l'objectiu de donar el màxim d'arguments
jurídics per defensar la posició de l'Administració davant de l'actuació impugnada.

■   Fer d'enllaç entre les diferents unitats del Departament, entitats que en depenen i el Gabinet Jurídic per
tal de prestar la màxima col·laboració als advocats de la Generalitat, en matèria laboral.

■   Impulsar, coordinar i supervisar les tasques normatives del Departament, així com elaborar, redactar i
revisar les propostes de normativa relacionades amb les competències del Departament.

 
 
4.      Aspectes que es valoraran
 

■   Expedient acadèmic universitari i cursos de formació jurídica
■   Experiència en assessorament jurídic
■     Coneixements de la normativa laboral i de la seguretat social, així com del Conveni col·lectiu del



personal laboral de la Generalitat de Catalunya
■   Coneixements de la llei de procediment laboral
■   Coneixements de la normativa de procediment administratiu i normativa de funció pública
■   Coneixements de dret constitucional i estatutari, dret administratiu i dret civil
■   Coneixements de les bases de dades jurídiques
■   Coneixements de dret processal

 
5.      Forma d’ocupació del lloc
 

■   Comissió de serveis
 
 
6.      Participació
 

■   Les sol·licituds es resoldran a partir de l’estudi del currículum, i un cop valorat aquest, els participants
podran ser convocats a una entrevista i/o realització d’una prova.

■   En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certificacions acreditatives de la formació i
experiència laboral esmentades al currículum.

■   Els candidats/es presentats/des podran ser exclosos/es en funció dels resultats d’aquest procediment de
selecció.

 
 
7.      Procediment de selecció
 

■   Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a la Unitat de Selecció de Personal del Departament
de Justícia (telèfon 93 316 42 71).

■   Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts poden trametre el seu currículum amb
fotografia a la següent adreça electrònica: selecciopersonal.dj@gencat.cat fins al dia 26  de
setembre de 2013 inclòs.

 
Cal especificar a l’assumpte del correu: Ref. JUS/183/2013 i NOM I COGNOMS.

Per tal d’agilitar la gestió del gran volum de CV, és imprescindible que en el text del
correu feu constar en aquest ordre: NIF, COGNOMS, NOM, TIPUS DE VINCULACIÓ,
DEPARTAMENT D’ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC.

 


