
  
 
 

 

 

OFERTA DE FEINA 

Tècnic/a Jurídic/a al Parc de Recerca UAB 
 

El Parc de Recerca UAB (PRUAB) és una fundació sense ànim de lucre creada el 2007 per 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). La seva missió 
és impulsar i millorar les activitats de transferència de tecnologia i coneixements dels seus 
membres, promoure l'activitat emprenedora mitjançant la creació de noves empreses 
basades en coneixement i, en general, facilitar la interacció entre la recerca, el món 
empresarial i la societat.  

El PRUAB és medi propi de la UAB i, com a tal, executa els encàrrecs de gestió que la UAB 
li encomana.  

L’Àrea d’Administració i Organització del PRUAB és la responsable de donar els serveis de 
suport en gestió econòmica, administrativa, d’organització i legal a les diferents activitats de 
la Fundació. 

Actualment a l’Àrea d’Administració i Organització del PRUAB precisa un tècnic en aspectes 
legals dins del projecte “Desarrollo de un sistema digitalizado y eficiente para vincular 
conocimiento y necesidades empresariales en el territorio” amb finançament del Programa 
Investigo dins del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social y finançat per la Unió Europea Next Generation. 

 

Tasques  

▪ Garantir el compliment normatiu intern i extern (legal compliance) tant de la fundació, 
com entitat jurídica, com del seu personal i equip directiu en l’àmbit de les activitats 
que realitza, especialment pel que fa projecte de digitalització.  

▪ Definir els procediments i protocols adequats per complir els requeriments normatius 
i legals i també detectar l'incompliment de les obligacions regulatòries. 

▪ Garantir que el traspàs d'informació entre la fundació i altres entitats  ha d'estar cobert 
pels marcs de confidencialitat necessaris que permetin la total confiança entre 
col·laboradors. Per altra banda, el tractament de bases de dades amb informació 
d'empreses o persones ha d'estar controlat i monitoritzat perquè els resultats siguin 
visibles, fiables i legals. En aquest sentit, cal un bon control de tots els protocols per 
assegurar el compliment de la llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
(LOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). 

▪ Dur a terme un Mapa o un inventari de riscos d'incompliment instaurant codis ètics i 
de conducta. 

▪ Donar assistència jurídica en l'àrea mercantil, laboral, procediment administratiu, 
relacions amb notaries i registres, escrits administratius, marc jurídic de les 
subvencions, procediments de contractació, contractes i convenis amb altres entitats, 
laboral, transparència, entre d’altres. 

▪ Implementar les accions que condueixen a la RSC (Responsabilitat Social 
Corporativa). 
 
 



  
 
 

 

 

Requeriments de la posició 

▪ Titulació: Grau en Dret 
▪ Experiència entre 1 i 2 anys, preferiblement en assumptes de dret privat (civil, mercantil). 
▪ Coneixement d’anglès alt. Capacitat de llegir textos legals 
▪ Bon/a comunicador/a /Treball en equip/ Capacitat de síntesi 
▪ No haver desenvolupat cap tipus d'activitat de recerca a la UAB en el termini dels 6 mesos 

immediatament anteriors a l'inici dels contractes. 

Requisits 

Les persones que siguin contractades, hauran de ser joves que no hagin complert els 30 
anys i estiguin aturades i inscrites com a demandants d’ocupació al servei públic d’ocupació 
corresponent (SOC) en el moment de començar la relació contractual. 

Característiques de la posició 

▪ Tipus de contracte: Contracte temporal per 24 mesos PROGRAMA INVESTIGO  
▪ Jornada completa i horari flexible 
▪ Lloc: campus UAB de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 
▪ Incorporació: setembre 2022. 

Procediment de selecció 

▪ Data fi presentació candidatures: 17 de juliol de 2022. 
▪ Criteris de selecció:  

o Major adequació entre la formació acadèmica en relació al programa 
d’investigació que motiva la contractació.  

o Disposar dels estudis requerits a la posició oferta.  
o Valoració curricular. 

▪ Sistema de selecció: valoració dels currículums i entrevista personal amb els candidats 
pre-seleccionats.  

 

 
Els/les interessats/des han d’enviar el seu currículum a i una carta de motivació 

(màxim 300 paraules) a oferta.parc@uab.cat abans del 17 de juliol de 2022 

 
 
Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 
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