
FACULTAT DE DRET

Pràctica CR27. Suport a l’Àrea de Contractació
Entitat Ajuntament de La Vall d’en Bas (www.vallbas.cat)

Població La Vall d’en Vas

Descripció - Dins l’àrea de contractació es realitzarà acompanyament en tot el que comporta la con-
tractació pública (concursos, personal, licitacions...). 

- Conèixer els processos de contractació pública, elaboració de plan anuals, plecs de clàu-
sules, obertura de sobres, processos administratius, borses laborals...

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023

Perfils Ciències Polítiques i de l’Administració

Pràctica CR28. Suport a l’Àrea de Secretaria i Intervenció
Entitat Ajuntament de Santa Pau (www.santapau.cat)

Població Santa Pau

Descripció - Dins l’àrea de contractació es realitzarà acompanyament en tot el que comporta la con-
tractació pública (concursos, personal, licitacions...). 

- Conèixer els processos de contractació pública, elaboració de plan anuals, plecs de clàu-
sules, obertura de sobres, processos administratius, borses laborals...

Període 3 mesos 15 juny - 15 setembre 2023
L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Dret / Ciències Polítiques i de l’Administració

Pràctica CR29. Suport gestió secretaria i portal de transparència
Entitat Mancomunitat de la Vall de Llémena (www.valldellemena.cat)

Població Sant Gregori

Descripció - Redacció i tramitació de documents de secretaria: actes de sessions d’òrgans col·legiats, 
elaboració de certificats, arxiu de documentació, gestió d’expedients telemàtics i notifi-
cacions electròniques, gestió de subvencions.

- Suport i elaboració d’informes.
- Actualització d’informació al portal de transparència.

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023

Perfils Ciències Polítiques i de l’Administració



Pràctica CR30. Suport a l’Àrea de Secretaria i Intervenció
Entitat Ajuntament de la Tallada d’Empordà (www.latallada.cat)

Població La Tallada d’Empordà

Descripció - Coneixements en Procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
Comptabilitat pública, entre d’altres coneixements de funcionament dels ajuntaments. 

Període 3 mesos Juny, juliol i setembre 2023 (aturada a l’agost)

Perfils Dret / Ciències Polítiques i de l’Administració

Pràctica CR31. Gestió i control de subvencions publiques
Entitat Ajuntament de Vilanant (http://www.vilanant.cat)

Població Vilanant

Descripció - Gestió i justificació de les subvencions municipals.

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023
L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Dret / Ciències Polítiques i de l’Administració

Pràctica CR55. Gestió administrativa i municipal
Entitat Ajuntament de Garriguella (www.garriguella.cat)

Població Garriguella

Descripció - Introducció en l’administració pública local.
- Gestió bàsica de la documentació administrativa.

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023
L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Dret / Ciències Polítiques i de l’Administració

Sol·licitar una beca

https://forms.gle/zWEfWR2CRbMTXNv39
https://forms.gle/zWEfWR2CRbMTXNv39
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