
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Síndic de Greuges de Catalunya 
Passeig de Lluís Companys, 7 
08003 Barcelona 
Tel 933 018 075   Fax 933 013 187 
sindic@sindic.cat 
www.sindic.cat      

Convocatòria 02/2021 

TÈCNICS/QUES SUPERIORS DEL SÍNDIC DE GREUGES 

Grup: A1 

Nivell: 20 

 
 

Resultats de la fase d’entrevista i del conjunt de la convocatòria 
 
Efectuada les entrevistes de les persones aspirants, a continuació es dona publicitat a:  
 

• D’una banda, els resultats de la fase d’entrevista, valorada fins a un màxim de 30 punts.  
 
En aquest sentit, han superat la fase d’entrevista les persones aspirants que han obtingut 
una puntuació igual o superior a 15 punts, sobre la referida puntuació màxima de 30 punts.  
 
En el desenvolupament de l’entrevista s’han valorat les competències clau per desenvolupar 
el lloc de treball, assenyalades en la convocatòria: organització i planificació del treball, 
treball en equip, empatia i habilitats emocionals, prevenció i resolució de conflictes, 
actualització professional i compromís amb l’organització i el servei públic. A cadascuna 
d’aquestes competències s’ha atorgat una puntuació màxima de 5 punts. 
 

• D’altra banda, els resultats del conjunt de la convocatòria en relació amb aquelles persones 
aspirants que han superat les dues fases de la mateixa, derivats de la suma les qualifica-
cions obtingudes en la fase de valoració curricular i en la fase d’entrevista. 
 
 

Resultats de la fase d’entrevista 

 DNI Cognom Organització 

i planificació 

del treball 

Treball en 

equip 

Empatia i 

habilitats 

emocionals 

Prevenció i 

resolució de 

conflictes 

Actualització 

professional 

Compromís 

amb 

l’organització i 

el servei públic 

Puntuació 

total fase 

entrevista 

1 - Ayala 4 3 1 1 2 1 12 

2 47xxxx79 Blaya 5 5 5 5 5 5 30 

3 40xxxx47 Busquets 2 1 1 1 1 1 7 

4 47xxxx07 Font 4 4 3 4 4 4 23 

5 38xxxx59 Grauer 2 1 1 1 3 1 9 

http://www.sindic.cat/
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Resultats del conjunt de la convocatòria en relació amb aquelles persones aspirants que han 
superat les dues fases 
 

 

 
 
Consegüentment, en relació amb els 2 llocs de treball objecte de la convocatòria 2/2021, les 
candidatures que han obtingut, respectivament, el primer i segon millor resultats en el conjunt 
de la convocatòria, són: 
 

• Terron: 91,45 punts 

• Recoder: 91,25 punts 
 
 
 

6 43xxxx70 Huguet 3 2 2 2 3 3 15 

7 39xxxx53 Manzanares 3 3 3 2 2 3 16 

8 47xxxx42 Martí 4 3 2 2 3 3 17 

9 53xxxx82 Recoder 4 4 4 4 4 4 24 

10 47xxxx24 Roca 4 4 3 3 4 3 21 

11 48xxxx34 Rosell 2 3 3 3 3 4 18 

12 48xxxx37 Terrón 5 5 5 5 5 5 30 

 DNI Cognom Puntuació 

fase 

valoració 

curricular 

Puntuació 

fase 

entrevista 

Puntuació 

total 

1 47xxxx79 Blaya 57 30 87 

2 47xxxx07 Font 63,95 23 86,95 

3 43xxxx70 Huguet 58,5 15 73,5 

4 39xxxx53 Manzanares 69,8 16 85,8 

5 47xxxx42 Martí 65,65 17 82,65 

6 53xxxx82 Recoder 67,25 24 91,25 

7 47xxxx24 Roca 61,5 21 82,5 

8 48xxxx34 Rosell 68,35 18 86,35 

9 48xxxx37 Terrón 61,45 30 91,45 
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D’acord amb el que estableix la convocatòria 2/2021, en funció del nombre de persones 
candidates, entre les 10 i les 15 persones que, malgrat no haver estat seleccionades en la 
present convocatòria pública, hagin estat les següents millors valorades, podran ser 
convocades a una entrevista i/o prova en relació amb la cobertura de futures necessitats de 
personal del grup A1 del Programa temporal de millora de la qualitat del servei i d'impuls de 
l'Administració digital en l'atenció a les persones del Síndic de Greuges, sense necessitat de nova 
convocatòria pública. 
 
A aquest efecte, considerant els resultats del conjunt de les fases de la convocatòria 2/2021, 
només poden ser tingudes en compte aquelles persones candidates que hagin superat la fase 
de valoració curricular i la fase d’entrevista, que són les 7 que es relacionen a continuació, per 
ordre de puntuació: 
 
1. Blaya: 87 punts 
2. Font: 86,95 punts 
3. Rosell: 86,35 punts 
4. Manzanares: 85,8 punts 
5. Martí: 82,65 punts 
6. Roca: 82,5 punts 
7. Huguet: 73,5 punts 
 
 
En relació amb els resultats de la fase d’entrevista, les persones aspirants poden formular 
al·legacions davant de la Gerència del Síndic de Greuges, a través de l’adreça 

recursoshumans@sindic.cat, en el termini de 5 dies hàbils a comptar de l’endemà de la 
publicació d’aquests resultats. 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, en la data de la signatura digital 
 
Joan A. Montesinos Bernabé 
Gerent 
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