
CÀRRECS I PERSONAL

SÍNDIC DE GREUGES

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2021, per la qual s’aprova l'oferta d'ocupació pública parcial de personal
funcionari del Síndic de Greuges per a l'any 2021.

Atès l'article 79 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que reconeix que el Síndic de Greuges gaudeix
d'autonomia reglamentària, organitzativa, funcional i pressupostària d'acord amb les lleis;

Atès l'article 85 de la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges, que estableix la potestat
reglamentària d'organització i règim intern del Síndic, i l'article 86 de la llei esmentada, que estableix que el
personal al servei del Síndic de Greuges altre que el personal eventual és seleccionat mitjançant convocatòria
pública, amb subjecció als principis d'igualtat, mèrit i capacitat;

Atès l'article 31 del Reglament d'organització i de règim intern del Síndic de Greuges, aprovat per Resolució de
29 de desembre de 2010 i modificat per les resolucions posteriors de 20 de desembre de 2011, de 23 de
novembre de 2016 i de 6 de maig de 2021, que regula l'oferta d'ocupació pública del Síndic de Greuges;

Atès el Pla d'ordenació de recursos humans del Síndic de Greuges de Catalunya per al període 2021-2025,
aprovat per Resolució de 16 de febrer de 2021, que estableix com a primera línia d'actuació millorar la qualitat
de l'ocupació potenciant l'estabilitat del personal i la reducció de la temporalitat;

Atès que en les sessions de 30 d'abril i de 27 de maig de 2021 s'ha donat compliment al tràmit de negociació
amb el Consell de Personal del Síndic de Greuges en relació amb els criteris generals sobre ofertes d'ocupació
pública, previst en l'article 92.1.l) del Reglament d'organització i de règim intern del Síndic de Greuges;

Vista la proposta d'oferta d'ocupació pública parcial de la persona titular de la Gerència del Síndic de Greuges,
de 26 de juliol de 2021, sobre les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s'han
de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés per al funcionament adequat dels serveis;

En ús de la potestat reglamentària que em confereix l'article 85 de la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del
Síndic de Greuges, i d'acord amb l'article 21.1.c) del Reglament d'organització i de règim intern del Síndic de
Greuges,

RESOLC:

Primer. Aprovar l'oferta d'ocupació pública parcial de personal funcionari del Síndic de Greuges per a l'any
2021, d'un total de sis llocs de treball, consignats en l'annex d'aquesta resolució.

Segon. Els processos selectius derivats d'aquesta oferta d'ocupació pública parcial s'han de convocar dins del
termini improrrogable de tres anys, a comptar des de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Tercer. Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i també en
el web de la institució en l'apartat de transparència

Barcelona, 27 de juliol de 2021

Rafael Ribó
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Síndic de Greuges en funcions

ANNEX

Distribució dels 6 llocs de treball de l'oferta d'ocupació pública parcial de personal funcionari del Síndic de
Greuges per a l'any 2021

Llocs de tècnic/a tramitador/a: 4

   - Requisit de titulació oficial: llicenciatura o grau en Dret (3 llocs) i llicenciatura o grau en Psicologia (1 lloc).

Llocs de tècnic/a de recursos econòmics: 1

   - Requisit de titulació oficial: llicenciatura o grau en Economia, o equivalent.

   - Requisit de titulació de coneixements de llengües estrangeres: certificat de nivell B2 d'anglès, segons el
Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC) del Consell d'Europa, d'acord amb el que estableix
la Resolució EMC/3414/2020, de 18 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord de 4 de novembre de
2020 de la Comissió de Política Lingüística de la Junta del Consell Interuniversitari, d'actualització de les taules
de certificats i diplomes annexes a l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació
de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en
llengües estrangeres.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8306/1829549.pdf

Llocs de tècnic/a d'organització, avaluació i processos: 1

   - Requisit de titulació oficial: llicenciatura o grau en Ciències Polítiques, o equivalent.

   - Requisit de titulació de coneixements de llengües estrangeres: certificat de nivell B2 d'anglès, segons el
Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC) del Consell d'Europa, d'acord amb el que estableix
la Resolució EMC/3414/2020, de 18 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord de 4 de novembre de
2020 de la Comissió de Política Lingüística de la Junta del Consell Interuniversitari, d'actualització de les taules
de certificats i diplomes annexes a l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació
de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en
llengües estrangeres.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8306/1829549.pdf
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