
CÀRRECS I PERSONAL

SÍNDIC DE GREUGES

RESOLUCIÓ per la qual s’amplia l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022 en dues places.

Atès el que disposen l'article 20 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat
per a l'any 2022, l'article 33 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, sobre
l'oferta d'ocupació pública per al 2022, i l'article 31 del Reglament d'organització i de règim intern del Síndic de
Greuges;

Atès que mitjançant Resolució de 30 de juny de 2022 s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal
funcionari del Síndic de Greuges per a l'any 2022 (DOGC núm. 8702, de 5.7.2022; correcció d'errades DOGC
núm. 8722, de 2.8.2022), que preveu convocar un total de 23 llocs de treball que es relacionen en l'annex;

Atès que, d'acord amb el que preveu l'article 92.1.l) del Reglament d'organització i de règim intern del Síndic
de Greuges, s'ha donat compliment al tràmit de negociació sindical amb el Consell de Personal del Síndic de
Greuges en la sessió de 20 de setembre de 2022.

En ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1.c) del Reglament d'organització i de règim intern del
Síndic de Greuges.

RESOLC:

1. Aprovar l'ampliació de l'oferta d'ocupació pública de personal funcionari del Síndic de Greuges per a l'any
2022 per incorporar les dues places següents:

Lloc Subgrup Places

Tècnic/a A1 1

Auxiliar recepcionista/xofer C2 1

2. Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i també en el
Portal de Transparència del web del Síndic de Greuges de Catalunya.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs potestatiu de reposició davant la institució del Síndic de Greuges en el termini d'un mes comptat a partir
de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb el que preveuen els articles 112, 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. També
poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de
la publicació de la resolució, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
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Barcelona, 5 d'octubre de 2022

Esther Giménez-Salinas i Colomer

Síndica de Greuges

(22.280.006)
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