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Assessor jurídic júnior  

 
Missió 
 

Integració en l’equip de Serveis Jurídics de l’ACM per anar assumint de forma 

progressiva, en funció de les seves capacitats i del seu procés d’aprenentatge, 

responsabilitats en l’assessorament jurídic als ens locals associats i als òrgans de 

govern de la mateixa entitat. Inici d’una carrera professional de llarg recorregut.  

 

Funcions 
 
Les funcions específiques que s’aniran desenvolupant progressivament són: 

 Seguiment dels diaris oficials i selecció de les novetats d’interès per al món 

local. 

 Recollida de dades i gestió de fitxers.  

 Atenció telefònica de consultes jurídiques. 

 Resposta per escrit de consultes jurídiques. 

 Redacció de notes informatives sobre novetats normatives i jurisprudencials. 

 Redacció d’esborranys de les actes dels òrgans de govern de l’ACM. 

 Suport a les unitats de contractació pública i hisenda local. 

 Redacció d’articles de contingut jurídic.  

 Redacció d’informes jurídics. 

 Realitzar les altres tasques que li siguin assignades, tant en l’àmbit dels serveis 

jurídics com en altres àrees de l’ACM, d’acord amb les seves competències i 

coneixements. 

 

Requisits, mèrits i habilitats 
 
Requisits mínims:  

 Títol universitari de llicenciatura o grau en Dret. 

 Nivell alt de llengua catalana, parlada i escrita. 

 Domini de les eines informàtiques bàsiques. 
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Mèrits, no imprescindibles, que es valoraran:  

 Formació especialitzada en matèria de dret públic. 

 Formació especialitzada en matèria de dret local. 

 Experiència professional en l’administració pública. 

 Experiència professional en l’administració local. 

 Experiència professional en l’àmbit del Dret. 

 Formació addicional en matèria jurídica i en altres especialitats relacionades.  

 Experiència laboral. 

 Experiència en el món cívic i associatiu. 

 

Habilitats, aptituds i actituds necessàries: 

 Bona expressió oral i escrita.  

 Capacitat de resoldre problemes. 

 Capacitat d’aprenentatge. 

 Capacitat de treball sota pressió. 

 Facilitat per treballar en equip. 

 Voluntat de servei i col·laboració. 

 Compromís i responsabilitat. 

 Empatia. 

 

  

 


