
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 03)

Acord del Tribunal de Selecció

En sessió de 20.02.2023, de conformitat amb les bases de la convocatòria, aquest 
Tribunal de Selecció ha acordat:

1. Aprovar i publicar la valoració definitiva de mèrits de la única persona 
candidata admesa.

2. No convocar a aquest candidat a la realització de la prova de coneixements 
de llengua catalana i/o castellana, atès que ha acreditat els requisits de 
participació relatius al coneixements d'aquestes llengües.

3. Aprovar i publicar els resultats del concurs d’accés, amb la puntuació final 
ordenada.

4. Proposar el nomenament de la persona aspirant que ha superat el procés de 
selecció per al lloc de treball convocat, atès que han ultrapassat la puntuació 
mínima per superar el procés selectiu de 60 punts en el total de mèrits, i 
donat que està exempta de superar un període de pràctiques en el lloc de 
treball adjudicat.

Contra aquest Acord les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada 
davant la persona titular del Síndic de Greuges, en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la seva publicació.

De conformitat amb les bases específiques de la convocatòria, els acords es 
publiquen en el tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica de la Generalitat de 
Catalunya.

Aquesta publicació es pot consultar al web de la institució en l’apartat 
transparencia.

El secretari
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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 03). 

VALORACIÓ DEFINITIVA DE MÈRITS

Lloc tècnic/a d’informàtica

DNI Cognoms, nom 7.2.1 
Experiència 
professiona
l

7.2.2 Superació sense
plaça procés selectiu
accés

7.2.3 Formació

ACTIC Llengua
catalana

Llengües
estrangeres

Titulacions Altres
formacions

10 0 0 15 (*)
****1880K CLEMENTE PASCUAL, JORDI 45 0 30 (**)
TOTAL 70

Experiència professional. Base 7.2.1. b)
120 mesos x 0,375 punts per mes treballat = Total de 45 punts

Formació. Base 7.2.3
ACTIC nivell mitjà: 10 punts
Màster enginyeria i gestió de les telecomunicacions: 15 punts
Altra formació (*): ja ha assolit el màxim de puntuació establerta per l’apartat 7.2.3.d)
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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 03). 

RESULTATS DEL CONCURS D’ACCÉS (*)

Lloc tècnic/a d’informàtica

DNI Cognoms, nom Puntuació total

****1880K CLEMENTE PASCUAL, JORDI 70

(*) Base 7.2: la puntuació màxima del procés de selecció és de 100 punts. La puntuació mínima 
per superar el procés selectiu és de 60 punts en el total de mèrits.

PROPOSTA DE NOMENAMENT PER ACCEDIR AL SUBGRUP A1 DE 
PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DEL SÍNDIC DE GREUGES (**)

Lloc tècnic/a d’informàtica

DNI Cognoms, nom

****1880K CLEMENTE PASCUAL, JORDI

(**) Base 12: estan exempts del període de pràctiques el personal funcionari interí i el personal 
laboral temporal del Síndic de Greuges que tinguin un període de prestació de serveis superior 
a dotze mesos i que hagin superat el procés de selecció per al lloc que ocupen amb aquesta 
condició.
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