
   

 
 

 

Convocatòria 02. Procés selectiu d'estabilització, mitjançant un sistema de 
concurs de mèrits, per accedir al subgrup A1 de personal funcionari de 
carrera del Síndic de Greuges 

 

Assumpte: 

 

Resolució de 9 de gener de 2023 per la qual s'aprova i publica la llista 
definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del 
procés selectiu d'estabilització, mitjançant un sistema de concurs de mèrits, 
per accedir al subgrup A1 de personal funcionari de carrera del Síndic de 
Greuges (núm. de registre de la convocatòria 02) 

 

Comunicació: 

En el DOGC núm. 8834, de 17.01.2023, es publica la Resolució de 9 de gener de 
2023 per la qual s'aprova i publica la llista definitiva de persones aspirants 
admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu d'estabilització, 
mitjançant un sistema de concurs de mèrits, per accedir al subgrup A1 de 
personal funcionari de carrera del Síndic de Greuges (núm. de registre de la 
convocatòria 01). 

La llista definitiva abans esmentada es fa pública a través del tauler 
d’anuncis electrònic de la seu electrònica del Síndic de Greuges de Catalunya.  

Aquesta publicació també es pot consultar al web de la institució en l'apartat 
de transparència. 

 

El coordinador de recursos humans 
i serveis generals 
 

 

 

 

 

 

  

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=949125
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=949125
https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=347
https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=347
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PROCÉS SELECTIU D'ESTABILITZACIÓ, MITJANÇANT UN 
SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS, PER ACCEDIR AL 
SUBGRUP A1 DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DEL 
SÍNDIC DE GREUGES (NÚM. DE REGISTRE DE LA 
CONVOCATÒRIA 02) 
 
 
 
 
LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES 
 
 
DNI  COGNOMS, NOM  

   
****5655L  RIBERA BOTÉ, NÚRIA 

****6988F  MOLINS GARCIA, EDUARD 

 
 
 
 
LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES EXCLOSES 
 
 
DNI  COGNOMS, NOM  

   
MOTIU EXCLUSIÓ (1) 

***7956T GARCIA BAULAS, XAVIER MT, MRE, MP 

***2639K CUEVAS PEREZ, SERGIO MRE 

 
 
 
 
 
 
(1) LLEGENDA DE MOTIUS D'EXCLUSIÓ 
 
MT: No s´ha verificat el compliment del requisit de titulació específica de l'Annex 2 
de les bases específiques. 
 
MRE: no s’ha verificat el compliment del requisit de disposar certificat de capacitació 
per a la correcció de textos orals i escrits de la Generalitat de Catalunya o títol 
equivalent de l’Annex 2 de les bases específiques. 
 
MP: No s´ha verificat el pagament de la taxa d´inscripció. 
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