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RESPONSABLE JURÍDIC (REF.:2019/190) 

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras dedicat a promoure, desenvolupar, 

transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la 

formació en l’àmbit de la biomedicina hematològica d’excel·lència, en especial pel que fa a la 

leucèmia i altres hemopaties malignes; precisa incorporar un RESPONSABLE JURÍC per assistir 

legalment i vetllar pels interessos de l’Institut, sota la dependència del president de la Comissió 

Delegada. 

REQUISITS: 

- Grau o Llicenciatura en Dret. 
- Experiència mínima de 10 anys en assessorament i defensa jurídico-legal a 

l’Administració pública. 
- Experiència en assessorament jurídic a entitats de recerca.  
- Coneixement del sector de la salut. 

 
Competències: 

- Capacitat de treball en equip, organització i planificació. 
- Habilitats per a la comunicació verbal i escrita. 
- Aptitud per a la coordinació i supervisió. 
- Capacitat d’anàlisis. 
- Destreses informàtiques.  
- Habilitats interpersonals. 
- Capacitats en el disseny d'estratègies jurídiques. 
- Efectivitat i assoliment de resultats. 
- Precisió en el desenvolupament de les tasques. 

 
 
PRINCIPALS RESPONSABILITATS: 

- Assessorar en dret per a l’acompliment de la legalitat en les actuacions de l’Institut, 
especialment en els projectes de recerca biomèdica i en els assajos clínics. 

- Centralitzar la interlocució amb els gabinets jurídics de les entitats del nostre entorn, 
CERCA, Departament de Salut, Departament d’Empresa, Universitats i institucions dels 
Campus on l’Institut és present.  

- Assessorar en dret als òrgans de govern (Patronat i Comissió Delegada) i als òrgans de 
direcció de l’Institut. 

- Assistir al secretari del Patronat i de la Comissió Delegada en el desenvolupament de les 
seves funcions. 

- Supervisar i coordinar l’assessorament en dret de l’Institut en aquelles qüestions que 
per la seva especialització i complexitat requereixin d’un assessorament especialitzat.  

- Assessorar a la comunitat científica de l’Institut en les novetats legislatives que afecten 
el desenvolupament de la biomedicina, la transferència de resultats a la societat i 
l’explotació comercial, si s’escau. 

- Col·laborar en la preparació i redacció, revisió i correcció de les propostes de convenis a 
formalitzar amb altres entitats. 
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- Assessorar en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques, per a la 

implementació de sistemes eficaços de control de riscos penals i prevenció de la 
comissió de delictes. 

- Participar en les meses de contractació en qualitat d’assessor jurídic i executar les 
funcions que la legislació sobre contractes públics atribueix a l’Assessoria Jurídica. 

- Assessorar en dret sobre les reclamacions i denúncies  formulades contra l’Institut. 
- Tramitar els expedients relatius a les sol·licituds d’informació pública (Llei 19/2014, de 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern). 
- Tramitar els expedients relatius als drets ARCO i els que es generin per l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals). 

- Tramitar els expedients de reclamació patrimonial. 
- Donar suport al sistema de protecció de dades d’acord amb el RGPD. 
- Defensa de l’Institut en els diversos ordres jurisdiccionals. 
 
 

OFERIM: 

- Contracte temporal a jornada completa. 
- Salari brut anual segons perfil del candidat/a. 
- Incorporació immediata. 

 
 
PER A MÉS INFORMACIÓ:  

http://www.carrerasresearch.org/es 

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 

Les persones interessades han d'enviar la carta de motivació explicant el seu interès en el lloc i 

el seu CV per e-mail a l'adreça: rrhh@carrerasresearch.org INDICANT LA REFERÈNCIA DE 

L’OFERTA EN L’ASSUMPTE. 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ:  

La convocatòria estarà oberta fins al 24/12/2019. 
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