
 FITXA DESCRIPTIVA DE LLOC DE TREBALL      ANNEX II 
 
A.- IDENTIFICACIÓ 
DENOMINACIÓ DEL LLOC: TÈCNIC SUPERIOR EN DRET 
ÀREA: Administració i Recursos 
NOMBRE DE LLOCS: 1 
TIPOLOGIA: Lloc  base    
 
OBJECTIU FONAMENTAL 
DEL LLOC O MISSIÓ: Donar suport tècnic en matèria jurídica 

 
B.- ÀREES DE RESPONSABILITAT I FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC DE TREBALL 
 

 Desenvolupar treballs tècnics i estudis sobre les matèries dret administratiu 
en general, i específicament en matèria de contractació pública, règim 
sancionador, responsabilitat administrativa, transparència i protecció de 
dades o qualsevol altre que sigui competència de la Direcció d’Administració i 
Recursos 

 
 Redactar informes, dictàmens o propostes de resolució en les matèries abans 

esmentades o qualsevol altra que siguin competència de la Direcció 
d’Administració i Recursos, d’acord amb la normativa o els procediments 
establerts  
 
Específicament, elaborar i redactar plecs de condicions administratives, 
decrets, propostes de resolució, convenis, ordenances i reglaments així com 
qualsevol altra documentació jurídica que sigui necessària. 
 

 Assessorar i donar suport a altres tècnics en el marc de les competències de 
la Direcció d’Administració i Recursos 

 
 Realitzar el seguiment de la normativa, jurisprudència i doctrina jurídica en 

l’àmbit de les competències de la Direcció d’administració i recursos 
 
 
C.- PROVISIÓ DEL LLOC / REQUISITS 

TITULACIÓ/CATEGORIA: 
Grup de classificació: A1 
Llicenciatura o grau en dret 

CONEIXEMENTS CATALÀ: Nivell de suficiència (nivell C) 
NIVELL DEL LLOC/ 
COMPLEMENT DE DESTÍ: 22 

RESPONSABILITAT: -- 
Règim de dedicació 
horària: 

37,5 hores setmanals. 

Relació laboral: Funcionari/ària o contractat/ada laboral 
SISTEMA DE PROVISIÓ: Concurs 
 
 
D.- PROVISIÓ DEL LLOC / MÈRITS RELLEVANTS 

FORMACIÓ BÀSICA: 

Legislació de dret administratiu en general, i 
específicament en matèria de contractació pública, règim 
sancionador, responsabilitat administrativa, 
transparència i protecció de dades. 

FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA: 

 

EXPERIÈNCIA: En l’àmbit de la gestió administrativa pública 
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