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Convocatòria 02/2021 

TÈCNICS/QUES SUPERIORS DEL SÍNDIC DE GREUGES 

Grup: A1 

Nivell: 20 

 
 

Fases de la convocatòria i criteris de valoració 
 
Les candidatures es valoraran en 2 fases. La primera fase correspon a la valoració curricular i 
la segona fase a l’entrevista. 
 
La primera fase és selectiva i eliminatòria. La qualificació mínima global que hauran d’obtenir 
les persones candidates per superar-la i passar a la fase d’entrevista s’estableix en 50 punts 
sobre una puntuació màxima de 100, de conformitat amb el barem següent: 

 
 
CRITERIS I BAREM FASE VALORACIÓ CURRICULAR  
Es valoren, fins a 100 punts en total, en relació amb el lloc de treball a proveir, els mèrits i 
les capacitats següents: 
 

Expedient acadèmic  
de la llicenciatura o grau en Dret  

Fins un màxim de 50 punts 
 
Puntuació proporcional a la nota mitjana de 
l’expedient acadèmic (escala numèrica de 0 a 10). 
  
Si la nota de l’expedient acadèmic és amb base a 
l’escala numèrica de 0 a 4, s’aplicarà la següent taula 
de conversió del Ministeri de Ciència i Innovació: 
https://sede.csic.gob.es/tabla_conversion 
 

Coneixements de  
terceres llengües 
 

Fins un màxim de 25 punts 
 

• Coneixements superiors de la llengua acreditada  
per a participar a la convocatòria  
(anglès, francès, alemany o italià): 

 
Certificat C2: 25 punts 
Certificat C1: 20 punts 

 

• Coneixements d’altres llengües diferents de 
l’acreditada per a participar a la convocatòria, 
d’entre les previstes com a requisit de participació 
(anglès, francès, alemany o italià): 
 
Certificat C2: 25 punts 
Certificat C1: 20 punts 

http://www.sindic.cat/
https://sede.csic.gob.es/tabla_conversion
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Certificat B2: 15 punts 
 

• Coneixements d’altres llengües diferents de les 
previstes com a requisit de participació a la 
convocatòria: 
 
Certificat C2: 15 punts 
Certificat C1: 10 punts 
Certificat B2: 5 punts 
 

Altres titulacions universitàries  
i estudis de postgrau 
 

Fins un màxim de 7,5 punts 
 

• Doctorat en Dret: 7,5 punts 
 

• Màsters i postgraus relacionats amb les atribucions 
específiques(*) del Síndic de Greuges: fins a 7,5 
punts per tots ells 

 

• Altres titulacions universitàries, mestratges (inclòs 
el màster d’advocacia) i postgraus no relacionats 
amb les atribucions específiques(*) del Síndic de 
Greuges: fins a 5 punts per tots ells 

 

Experiència prèvia relacionada 
amb les atribucions 
específiques(*) del Síndic de 
Greuges 

Fins un màxim de 7,5 punts 
 

• Ocupació de llocs de treball amb funcions 
jurídiques i requisit de titulació corresponent al 
grup A1: 1 punt per any (fins a 5 punts) 
 

• Estades de pràctiques extracurriculars dels estudis 
universitaris de Dret: 0,5 per any (fins a 2,5 punts) 

 

Formació relacionada amb les 
atribucions específiques(*) del 
Síndic de Greuges i 
coneixements superiors de 
llengua catalana 

Fins un màxim de 5 punts 

 

• Fins a 100 hores de formació: 1 punt 

• Més de 100 i fins a 200 hores de formació: 2 punts 

• Més de 200 i fins a 300 hores de formació: 3 punts 

• Més de 300 i fins a 400 hores de formació: 4 punts 

• Més de 400 hores de formació: 5 punts  
 

Les formacions de les quals no es disposi d’informació 
sobre les hores es comptabilitzaran, en conjunt, fins a 
100 hores 

 
• Certificat C2 català: 1 punt 

 

Certificat ACTIC mitjà o superior Fins un màxim de 5 punts 
  

Certificat superior: 5 punts 
Certificat mitjà: 3 punts 
 

 
(*) Atribucions específiques del Síndic de Greuges: drets humans, igualtat efectiva entre dones i homes, defensa de 
drets i llibertats de les persones LGTBI en matèria de no-discriminació, transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, infància i adolescència, prevenció de la tortura i d’altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants 
i resolució de conflictes. 
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Les persones que superin la fase de valoració curricular seran convocades per a la realització 
de l’entrevista, que versarà sobre el lloc de treball i les competències clau per desenvolupar-lo. 
La fase d’entrevista tindrà una puntuació màxima de 30 punts. 
 
 
 
 
 
Barcelona, 17 de juny de 2021 
 
Joan A. Montesinos Bernabé 
Gerent 
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