
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 07)

Acord del Tribunal de Selecció

En sessió de 15.03.2023, de conformitat amb les bases de la convocatòria, aquest 
Tribunal de Selecció ha acordat:

1. Aprovar i publicar la valoració definitiva de mèrits de totes les persones 
candidates admeses.

2. Determinar que els candidats que s’inclouen en la valoració definitiva dels 
mèrits han acreditat els requisits de participació relatius al coneixements 
d'aquestes llengües i, per tant, estan exemptes de realitzar la prova de 
coneixements de llengua catalana i/o castellana.

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

4. Proposar el nomenament de les persones aspirants que han superat 
cadascun dels processos de selecció per a cada lloc de treball convocat, 
segons els requisits establerts en l’Annex 2 de la convocatòria, atès que han 
ultrapassat la puntuació mínima per superar el procés selectiu de 60 punts en
el total de mèrits, i donat que estan exemptes 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

<#1#>
Síndic de Greuges de Catalunya
Passeig de Lluís Companys, 7
08003 Barcelona
Tel 900 124 124 (gratuït)   Fax 933 013 187
sindic@sindic.cat
www.sindic.cat

https://seue.sindic.cat/SinSeu/webclientrwd/iseu.html
https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=347
https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=347


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 07). 

VALORACIÓ DEFINITIVA DE MÈRITS. LLOC DE TÈCNIC/A

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

0 0 0 15 (*)
****4187A ABAD VERGÉS, RAQUEL 45 10 15
TOTAL 70

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

Superació sense plaça procés selectiu accés. Base 7.2.2 c)
Superació procés selectiu amb proves de coneixements sense obtenir plaça per accedir a
la condició de funcionari de carrera del Síndic de Greuges: 10 punts

Formació. Base 7.2.3
postgrau règim jurídic atenció persones en matèria social: 15 punts
Altra formació (*): no es puntua ja que ha assolit el màxim de puntuació establerta per 
l’apartat 7.2.3.d)
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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

15 15 7,500 15 (*)
****3657R BLÁZQUEZ ACOSTA, RUTH 45 0 30 (**)
TOTAL 75

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 avançat: 15 punts
C2 català: 15 punts
B2 d’angles: 7,500 punts
postgrau infancia, protección de la persona y adopción: 15 punts
Altra formació (*):no es puntua ja que ha assolit el màxim de puntuació establerta per 
l’apartat 7.2.3.d)
(**) la puntuació màxima per l’apartat 7.2.3 és de 30 punts

DNI Cognoms, nom 7.2.1 
Experiència 
professiona
l

7.2.2 Superació sense
plaça procés selectiu 
accés

7.2.3 Formació

ACTIC Llengua aranesa Llengües
estrangeres

Titulacions Altres
formacions

10 2,500 0 15 (*)
****0370D CLAPÉS PONS, ANTON 45 0 27,500
TOTAL 72,500

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
A1 aranès: 2,500 punts
Graduat en treball social: 15 punts
Altra formació (*):no es puntua ja que ha assolit el màxim de puntuació establerta per 
l’apartat 7.2.3.d)
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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

15 15 7,500 15 (*)
****8261B GRAU SÁNCHEZ, SÍLVIA 45 0 30 (**)
TOTAL 75

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 avançat: 15 punts
C2 català: 15 punts
B2 de francès: 7,500 punts
Màster Dret Públic: Estudis Avançats de l'Ordenació Juridicoadministrativa del Territori i del
Mercat: 15 punts
Altra formació (*):no es puntua ja que ha assolit el màxim de puntuació establerta per 
l’apartat 7.2.3.d)
(**) la puntuació màxima per l’apartat 7.2.3 és de 30 punts
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DNI Cognoms, nom 7.2.1 
Experiència 
professional

7.2.2 Superació 
sense plaça 
procés selectiu 
accés

7.2.3 Formació

ACTIC Llengua
catalana

Llengües
estrangeres

Titulacions Altres
formacions

10 15 7,500 15 (*)
****0685S HIDALGO DE VEGA, TERESA 45 2,500 30 (**)
TOTAL 77,500

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

Superació sense plaça procés selectiu accés. Base 7.2.2 c)
Superació procés selectiu amb proves de coneixements per incorporar-se a la borsa de 
treball del Síndic de Greuges: 2,500 punts

Formació. Base 7.2.3
ACTIC nivell mitjà: 10 punts
C2 català: 15 punts
B2 anglès: 7,500 punts
postgrau Salut Mental i Intervencions Psicològiques amb Immigrants, refugiats i minories: 
15 punts
Altra formació (*):no es puntua ja que ha assolit el màxim de puntuació establerta per 
l’apartat 7.2.3.d)
(**) la puntuació màxima per l’apartat 7.2.3 és de 30 punts

DNI Cognoms, nom 7.2.1 
Experiència 
professional

7.2.2 Superació 
sense plaça 
procés selectiu 
accés

7.2.3 Formació

ACTIC Llengua
catalana

Llengües
estrangeres

Titulacions Altres
formacions

10 0 15 15 (*)
****8918W PRADA PÉREZ, VICTORIA 29,625 2 30 (**)
TOTAL 61,625

Experiència professional. Base 7.2.1. a)
6 mesos x 0,125 punts per mes treballat = Total de 0,75 punts
Experiència professional. Base 7.2.1. b)
77 mesos x 0,375 punts per mes treballat = Total de 28,875 punts
Superació sense plaça procés selectiu accés. Base 7.2.2 c) 
 Superació de 2 exercicis eliminatoris de la fase d'oposició de la convocatòria del 

procés selectiu per proveir un lloc de tècnica d’igualtat en el Parlament de Catalunya
(grup A, subgrup A1), amb un temari de 44 temes

2 exercicis x 1 punt = Total de 2 punts

Formació. Base 7.2.3
ACTIC nivell mitjà: 10 punts
C1 anglès: 15 punts
Postgrau en Polítiques d'Igualtat de Gènere a la Gestió Pública, Pràctiques d'iniciació a 
l'Advocacia (Escola de Pràctica Jurídica), Master of Laws in International Human Rights Law:
15 punts
Altra formació (*):no es puntua ja que ha assolit el màxim de puntuació establerta per 
l’apartat 7.2.3.d)
(**) la puntuació màxima per l’apartat 7.2.3 és de 30 punts
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DNI Cognoms, nom 7.2.1 
Experiència 
professional

7.2.2 Superació 
sense plaça 
procés selectiu 
accés

7.2.3 Formació

ACTIC Llengua
catalana

Llengües
estrangeres

Titulacions Altres
formacions

15 15 15 15 (*)
****6168Z PÉREZ BENAGES, LÍDIA 45 0 30 (**)
TOTAL 75

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 avançat: 15 punts
C2 català: 15 punts
C1 anglès: 15 punts
Màster en mediació, màster en dret fiscal: 15 punts
Altra formació (*):no es puntua ja que ha assolit el màxim de puntuació establerta per 
l’apartat 7.2.3.d)
(**) la puntuació màxima per l’apartat 7.2.3 és de 30 punts

DNI Cognoms, nom 7.2.1 
Experiència 
professional

7.2.2 Superació 
sense plaça 
procés selectiu 
accés

7.2.3 Formació

ACTIC Llengua
catalana

Llengües
estrangeres

Titulacions Altres
formacions

15 15 0 15 (*)
****7346L REDÓN BASTARD, MARTA 45 2,500 30 (**)
TOTAL 77,500

Experiència professional. Base 7.2.1. b)
120 mesos x 0,375 punts per mes treballat = Total de 45 punts
Superació sense plaça procés selectiu accés. Base 7.2.2 b) 
 Superació d’1 exercici eliminatori de la fase d'oposició de la convocatòria del procés 

selectiu per proveir 53 places de la categoria de Tècnic/a Superior en Dret de 
l'Ajuntament de Barcelona (grup A, subgrup A1), amb un temari de 90 temes

1 exercici x 2,500 punts = Total de 2,500 punts

Formació. Base 7.2.3
ACTIC nivell avançat: 15 punts
C2 català: 15 punts
Llicenciatura en administració i direcció d’empreses: 15 punts
Altra formació (*):no es puntua ja que ha assolit el màxim de puntuació establerta per 
l’apartat 7.2.3.d)
(**) la puntuació màxima per l’apartat 7.2.3 és de 30 punts
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DNI Cognoms, nom 7.2.1 
Experiència 
professional

7.2.2 Superació 
sense plaça 
procés selectiu 
accés

7.2.3 Formació

ACTIC Llengua
catalana

Llengües
estrangeres

Titulacions Altres
formacions

15 15 7,500 15 (*)
****0161N SUAY GUERRERO, CARLOS 35,625 0 30 (**)
TOTAL 65,625
Experiència professional. Base 7.2.1. b)
95 mesos x 0,375 punts per mes treballat = Total de 35,625 punts

Formació. Base 7.2.3
ACTIC nivell avançat: 15 punts
C2 català: 15 punts
B2 d’anglès: 7,500 punts
Graduat en Criminologia; Infoanàlisis i Tècniques Avançades en Ciències Forenses; Pràctica 
Jurídica; Criminalística; Pràctiques d'iniciació a l'Advocacia (Escola de Pràctica Jurídica): 15 
punts
Altra formació (*):no es puntua ja que ha assolit el màxim de puntuació establerta per 
l’apartat 7.2.3.d)
(**) la puntuació màxima per l’apartat 7.2.3 és de 30 punts
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DNI Cognoms, nom 7.2.1 
Experiència 
professional

7.2.2 Superació 
sense plaça 
procés selectiu 
accés

7.2.3 Formació

ACTIC Llengua
catalana

Llengües
estrangeres

Titulacions Altres
formacions

10 0 7,500 15 (*)
****7634K VIADER GUINDERO, MIREIA 45 0 30 (**)
TOTAL 75
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
B2 anglès: 7,500 punts
Pràctica Jurídica: 15 punts
Altra formació (*):no es puntua ja que ha assolit el màxim de puntuació establerta per 
l’apartat 7.2.3.d)
(**) la puntuació màxima per l’apartat 7.2.3 és de 30 punts
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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 07). 
RESULTATS DEL CONCURS D’ACCÉS (*)

Lloc Tècnic/a

DNI Cognoms, nom
Puntuació 
total

****7346L REDÓN BASTARD, MARTA 77,500

****0685S HIDALGO DE VEGA, TERESA 77,500

****6168Z PÉREZ BENAGES, LÍDIA 75

****3657R BLÁZQUEZ ACOSTA, RUTH 75

****8261B GRAU SÁNCHEZ, SÍLVIA 75

****7634K VIADER GUINDERO, MIREIA 75

****0370D CLAPÉS PONS, ANTON 72,500

****4187A ABAD VERGÉS, RAQUEL 70

****0161N SUAY GUERRERO, CARLOS 65,625

****8918W PRADA PÉREZ, VICTORIA 61,625

(*) 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.
Base 9. Resolució d'empat. En cas d'empat en la puntuació dels mèrits, l'ordre de puntuació 
s'establirà a favor de la persona aspirant que es trobi en la situació administrativa de servei 
actiu o situació assimilada en el Síndic de Greuges en el moment de la publicació de la present 
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Si persisteix l'empat, s'aplicaran els criteris de desempat següents:
En primer lloc, la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en el mèrit de 
l’apartat 7.2.1.b) corresponent a serveis prestats al Síndic de Greuges, en exercici de funcions 
idèntiques a les pròpies del mateix lloc de treball objecte de convocatòria.
En segon lloc, la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en el mèrit de 
l’apartat 7.2.2 corresponent al nombre de processos selectius superats.
En tercer lloc, la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en el mèrit de 
l’apartat 7.2.3.a) corresponent a les competències en tecnologies de la informació i la 
comunicació (ACTIC).
En quart lloc, la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta  en el mèrit de 
l’apartat 7.2.3.c) corresponent al coneixement de llengües estrangeres.
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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 07). PROPOSTA DE 
NOMENAMENT (**)

DOTACIÓ DE LA 1 A LA 6. TÈCNIC/A TRAMITADOR/A

DNI Cognoms, nom
Puntuació 
total Dotació (1)

****7346L REDÓN BASTARD, MARTA 77,500 1

****0685S HIDALGO DE VEGA, TERESA 77,500 6

****6168Z PÉREZ BENAGES, LÍDIA 75 2

****3657R BLÁZQUEZ ACOSTA, RUTH 75 3

****8261B GRAU SÁNCHEZ, SÍLVIA 75 4

****7634K VIADER GUINDERO, MIREIA 75 5

(1) Titulació per a les dotacions núm. 1 a la 5: estar en possessió d'una titulació oficial de nivell 
universitari de grau en dret o llicenciatura o doctorat corresponent. Titulació per a la dotació núm. 6: 
estar en possessió d'una titulació oficial de nivell universitari de grau en psicologia o llicenciatura o 
doctorat corresponent.
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DOTACIÓ DE LA 7 A LA 8. TÈCNIC/A SUPERIOR SAP

DNI Cognoms, nom
Puntuació 
total Dotació (1)

****0370D CLAPÉS PONS, ANTON 72,500 7

****4187A ABAD VERGÉS, RAQUEL 70 8

(1) Titulació per a la dotació núm. 7: estar en possessió d'una titulació oficial de nivell universitari de grau, 
doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura. Titulació per a la dotació núm. 8: estar en possessió 
d'una titulació oficial de nivell universitari de grau en dret o llicenciatura o doctorat corresponent.

(**) 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.
Base 13: a les persones aspirants proposades per a nomenament, un cop efectuades les 
comprovacions de compliment dels requisits de participació, se les assignarà als llocs de treball
corresponents amb caràcter definitiu. En el cas de les persones aspirants que ja tinguin la 
condició de funcionàries interines del Síndic de Greuges del mateix subgrup respecte del qual 
han estat proposades per a nomenament, se'ls adjudicarà directament el lloc de treball que 
ocupen en règim d'interinitat.
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