PRÀCTIQUES A LA DIRECCIÓ DELS SERVEIS JURÍDICS DE
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA
(GENERALITAT DE CATALUNYA)
Nombre de places:
S’ofereixen 3 places per a estudiants del Màster d’advocacia de la Facultat de Dret de la
Universitat de Barcelona que realitzarien les seves pràctiques al Servei de Gestió Jurídica
adscrit a la Direcció de Serveis Jurídics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC).

Característiques i funcions de la plaça:

Les funcions que corresponen a aquest servei, entre d’altres, son:
•

•
•
•
•

Tramitació dels recursos presentats contra actes i resolucions dels òrgans de l'AHC.

Elaboració d’informes jurídics i dictàmens relacionats amb les competències de
l'AHC.
Coordinació dels criteris jurídics per a l'elaboració de les propostes de resolució de
recursos administratius.
Coordinació de l'elaboració de les propostes de resolució dels recursos
administratius, contra resolucions dictades per òrgans de l'AHC.

Tasques relacionades amb la interposició de recursos contenciosos administratius
contra les resolucions de l'AHC i de les unitats que la integren.

I en concret les tasques en les que participarien els estudiants sota la tutela de la Cap del
Servei serien:
•

•
•

Principalment participar en la tramitació dels recursos presentats contra actes i
resolucions dels òrgans de l’Agència
donar suport jurídic en matèries relacionades amb l’habitatge a les àrees i unitats
de l’Agència

assessorar sobre tramitacions i procediments administratius

Període temporal

En el cas de ser pràctiques curriculars es proposaria el màxim nombre d’hores 450 h

En el cas de ser pràctiques extracurriculars es proposaria el màxim nombre d’hores 750H.
En quant l’horari seria de matí, preferentment 5 hores (de 9 a 14 h)
Procés de selecció

Enviar el currículum vitae a l mail ahc.formacio@gencat.cat sota el títol “Pràctiques Màster
Advocacia Universitat de Barcelona”.

Una vegada valorat el currículum es realitzarà, e el seu cas, una entrevista per part de la
tutora de l’AHC.

