
 

Secretària general 

 M. Pilar Figueras de Diego (Saragossa, 1950) és llicenciada en Dret per la 
Universitat de Saragossa i diplomada en Dret Internacional Comparat per la Faculté 
Internationale pour l'Enseignement du Droit Comparé de d'Estrasburg. Ha completat la 
seva formació amb diversos cursos a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. 

La seva trajectòria professional ha estat sempre vinculada estretament a l'Administració 
local, als ajuntaments (de Saragossa, Mollet del Vallès i Barcelona), on ha tingut diferents 
càrrecs de responsabilitat. Cal esmentar la Direcció dels Serveis de Gestió Urbanística, la 
Gerència del Districte de Nou Barris i la Direcció de l'Àrea Urbanística i Serveis Centrals 
del Consorci del Besòs. A més, ha estat secretària general de la Federació de Municipis de 
Catalunya. 

 Coordina l’equip administratiu del Síndic, els serveis generals interns i les 
relacions econòmiques i laborals. 

 És responsable de la supervisió i l’administració de tot el personal,  i de la gestió 
econòmica habitual.  

 

Director de Seguretat Pública 

 Ignasi Garcia i Clavel (Barcelona, 1943) és llicenciat en Filosofia i Lletres i 
té estudis de Dret. Va ser director general de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació entre 
els anys 1990 i 1999. 

Ha ocupat altres càrrecs a l'Administració de la Generalitat de Catalunya com ara gerent 
de l'Institut Català de Serveis a la Joventut (1985-90), delegat del Govern a les comarques 
de Barcelona i secretari d'Afers Religiosos durant el període 2000-2004. 

 És responsable de les àrees d’Administració de justícia; Seguretat Pública; Treball i 
Pensions; Igualtat de Gènere; Afers Religiosos i Institucions Penitenciàries.  

 

 



 
 
Directora d’Administració i Afers Socials 
 

 Sílvia Vèrnia Trillo (Barcelona 1969), llicenciada en Dret per la 
Universitat de Barcelona (1994) i Màster en Dret Públic i Organització Administrativa per 
la Universitat  Pompeu Fabra (1996). 

 
Funcionària de carrera des de 1988 i tècnica superior en dret de l’Ajuntament de 
Barcelona, ha desenvolupat tota la carrera administrativa en aquesta administració local 
en els àmbits de la selecció de personal, la cultura i la contractació administrativa. 
També ha estat professora associada del Departament de Dret Constitucional i Ciència 
Política de la Universitat de Barcelona. 
 
Des del 1998 ha estat assessora del Síndic en les temàtiques d’administració general, 
immigració i medi ambient. 

 És responsable de les àrees d’Administració Pública, Serveis Socials, Salut i 
Immigració. 

 És responsable de vetllar pel compliment, difusió i actualització del Codi de Bones 
Pràctiques Administratives.  

 
 

Directora de Gabinet 
 

 Judith Macaya Alsina (Reus, 1978) llicenciada en Sociologia per la 
Universitat de Barcelona (UB) i diplomada en Treball Social per la Universitat Rovira i 
Virgili. 
 
Va començar la seva activitat professional a la UB fent tasques de suport a la docència i 
d'administració i serveis. 
 
Des de 2004 forma part de l’equip del Síndic, on ha ocupat el càrrec de tècnica d'estudis i 
d'assessora en l’àrea de serveis socials. És la responsable del tractament i el procés de les 
dades de l’Informe anual del Síndic. 
 
Des del juny de 2009 feia la funció d'assessora de Gabinet del síndic. La Junta Europea de 
l’Institut Internacional de l’Ombudsman (IOI) la va nomenar, el novembre de 2009,  cap 
de la Secretaria General de l'oficina europea de l'IOI. 

 Coordina el gabinet del síndic i les relacions institucionals. 
 És responsable dels estudis i informes, i de premsa  

 


