
JUS14613 Tècnic/a superior, A22, a la Secretaria General del Departament de Justícia (02.07.13)

La Secretaria General del Departament de Justícia necessita cobrir un lloc de
treball vacant, en comissió de serveis, de tècnica/a superior A-22.

REF: JUS/146/2013

 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

NOM DEL LLOC:                  tècnic/a superior
GRUP:                            A
NIVELL:                                22
HORARI:                         normal
UNITAT DIRECTIVA:         Secretaria General
LOCALITAT:                    Barcelona
CENTRE DE TREBALL:       c. Casp, 26                               

 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Personal amb vinculació de funcionari de carrera del cos superior d’administració general de
la Generalitat de Catalunya, en servei actiu en aquest cos.
Llicenciatura en dret.

 

FUNCIONS

Realitzar l’assessorament jurídic als diferents òrgans del Departament de Justícia en relació
amb els estudis, informes jurídics, recursos i reclamacions quan no comportin un cert grau de
complexitat, per tal de vetllar per l'adequació jurídica i la legalitat de les seves actuacions.
Elaborar informes jurídics.
Elaborar i revisar propostes de normativa.
Revisar propostes de resolució de recursos administratius en matèries de competència del
Departament. 

 

ASPECTES A VALORAR

Cursos de formació jurídica.



Experiència en assessorament jurídic.
Coneixement en dret constitucional, administratiu, especialment en matèria de funció pública,
contractació administrativa, responsabilitat patrimonial, foment i procediment d'elaboració de
disposicions generals.
Coneixement en dret civil català i comú.
Coneixement en dret processal, de totes les juridiccions.
Coneixement avançat d'eines ofimàtiques (Word, Excel, Access).
Coneixement de les bases de dades jurídiques 

 

FORMA D’OCUPACIÓ

Comissió de serveis

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

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.

 

PARTICIPACIÓ

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 12 de juliol de 2013, inclòs.

 

Cal especificar a l’assumpte del correu: Ref. JUS/146/2013 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,
TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC.


