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OFERTA DE FEINA 
 

TÈCNIC DE DRETS LINGÜÍSTICS I 
DINAMITZACIÓ DE CAMPANYES A LA JUSTÍCIA 
 
 

Plataforma per la Llengua és l’ONG del català, una entitat dinàmica i en 
constant evolució, que des de fa gairebé 30 anys treballa per promoure el 
català com a eina de cohesió social als diferents territoris de parla catalana i 
en diversos àmbits.  
 
Plataforma per la Llengua requereix incorporar un tècnic jurídic per l’Àrea de 
Drets Lingüístics i Empreses que s’encarregui de la gestió de queixes i casos 
de discriminació lingüística i de fomentar l’ús del català a l’àmbit de la justícia. 
 
 

ES REQUEREIX 
 

▪ Llicenciatura o grau en dret, ciències polítiques o gestió i administració 
pública o altres titulacions en les ciències socials si es demostra 
formació en polítiques lingüístiques.  

▪ Capacitat d’assessorament en els casos de vulneració dels drets dels 
ciutadans i els consumidors i l’incompliment de les obligacions legals 
d’empreses i administracions. 

▪ Iniciativa i capacitat de treballar de manera autònoma (organitzar, 
dissenyar i fer el seguiment de recursos presentats, dels aspectes 
jurídics de documents, estudis i campanyes sobre el català).  

▪ Capacitat de comunicació i de relacions públiques. 
▪ Capacitat de síntesi i d’assimilació d’un gran volum d’informació. 
▪ Bon desenvolupament de treball sistemàtic i treball en equip. 
▪ Informàtica: domini general d’eines informàtiques i del Microsoft Office 

(especialment Excel i Word). 
▪ Català escrit i parlat (plena capacitat de redacció, corresponent com a 

mínim al nivell C1). 
▪ Coneixement de l’Administració i el seu funcionament. 
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ES VALORARÀ 
 

▪ Motivació per la defensa de la llengua catalana en l’àmbit de la justícia. 
▪ Coneixement dels entrebancs en la normalització del català a la 

justícia. 
▪ Coneixements sobre legislació lingüística, dret administratiu, 

constitucional i estatutari i de la Unió Europea.  
▪ Experiència en l’elaboració d’estudis i recerques. 

 
 

TASQUES 
 
La persona contractada passarà a formar part de l’Àrea de Drets Lingüístics i 
Empreses de l’entitat i desenvoluparà les tasques següents:_  
 

▪ Atendre i assessorar en els casos de discriminació lingüística (queixes 
i consultes). 

▪ Coordinar els tràmits que suposen les queixes i les denúncies. 
▪ Cercar, investigar i tractar les dades per estudis sobre el català a la 

justícia i les facultats de dret. 
▪ Redactar i elaborar estudis, projectes i informes. 
▪ Organitzar accions sobre normalització lingüística. 
▪ Participar en la dinàmica del dia a dia de les oficines de l’entitat o les 

tasques tècniques que es distribueixin a l’àrea (telèfon, etc...). 
 
 

S’OFEREIX 
 

▪ Treball en un entorn dinàmic.  
▪ Jornada laboral de 40 h a la setmana. 
▪ Retribució: 22.000-24.000 € anuals, en funció de l’experiència 

aportada (12 pagues).  
▪ Període: indefinit amb període de prova. 
▪ Contractació: immediata després del procés de selecció. 
▪ En funció de l’experiència i dels coneixements de la candidatura, es 

preveu valorar el reajustament d’algunes de les tasques assignades.  
 
 
Les persones interessades ens heu de fer arribar el currículum i una carta de 
presentació que expliqui la idoneïtat per cobrir la plaça convocada a l’adreça 
seleccio@plataforma-llengua.cat amb la referència “Tècnic DL i Justícia”.  
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