
 
 

ADVOCAT/DA PER SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA 

D’ESTRANGERIA 

VINCLE- Associació per la Recerca i l’Acció Social 
 

A VINCLE – Associació per la Recerca i l’Acció Social estem cercant un/a ADVOCAT/DA PEL SERVEI 

D’ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA D’ESTRANGERIA AL SERVEI JURÍDIC DE L’AJUNTAMENT 

DE SALT 

 

Tasques i funcions 
-Informació, assessorament i donar suport en l’inici dels tràmits en aquelles aspectes legals en 
matèria d’estrangeria en els àmbits: laboral, social, personal, familiar entres d’altres i dirigit als 
usuaris del servei d’acollida municipal de forma presencial. 
-Informar sobre els requisits i la documentació necessària per a la tramitació en diferents 
procediments administratius relacionats amb estrangeria i naturalització 
-Assessorar sobre la documentació exigida en els procediments administratius i la seva obtenció: 
permisos de residència i treball, reagrupacions familiars, exempcions de visat… 
-Assessorar per a la interposició de recursos de reposició i recursos contenciososadministratius 
relacionats amb la llei d'estrangeria 
-Realitzar la tramitació i el registre estrangeria, així com fer el seguiment de casos 
-Coordinació amb l’entitat i Servei de Primera Acollida del territori i amb la referent del 
programa 
-Registre de les accions setmanals realitzes a la base de dades del servei 
-Realitzar els informes semestrals i la memòria anual del Servei 
 
Requeriments i Competències 

 
-Titulació universitària en dret, amb especialització en matèria d’estrangeria (IMPRESCINDIBLE) 
-Experiència mínima de 2 anus en la prestació de serveis jurídics vinculats al servei, ja sigui en 
empresa pública o privada (IMPRESCINDIBLE) 
-Es valorarà el coneixement de llengües estrangeres  
-Es valorarà experiència amb persones migrades 
-Disposar de certificat digital per tramitació i registre 

 
Característiques 
Jornada: 4 hores setmanals 
Horari: Els dijous de 16h a 20h 
Ubicació: Salt 
Salari: Segons el Conveni col·lectiu Oficines i Despatxos (3.946,28 € bruts/anuals) 
Incorporació: Última quinzena de desembre 
 

Dades de l’entitat 
Adreça: C/ Rutlla, 20-22 
Municipi: Girona (17002) 
Telèfon: 972222072 
Pàgina web: www.vincle.org 
Persona referent o de contacte: Ariadna Vilà 
 

Enviar CV's a avila@vincle.org fins el 4/12/2022 

http://www.vincle.org/
mailto:avila@vincle.org

