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DADES PERSONALS:  
 
 
SÍLVIA  CATOT  i  SANTIAGO 
Nascuda  a Granollers, el  24 d‘abril del 1973 
 
D.N.I.:            40.333.304 - K 
Estat civil:    Casada  
Domicili professional:     Passeig de la Muntanya, nº 56 Local B 

           08402  GRANOLLERS (Barcelona) 
Telèfon mòbil:        618 89 24 91 
Telèfon fix:   93.510.61.92 
Telèfon Fax:   93.293.21.73 
Adreça electrònica: silcatot@icavor.com 
 
Carnet de Conduir: B-1 des d’octubre de 1992 (vehicle propi)   
 

 
 
FORMACIÓ: 
 
 

EGB      
  Centre: CP Vallvera de Salt (Girona) 
 Cursos 1979 a 1987 
 Nota mitjana  notable 
 

BUP          
 Centre:  Antoni Cumella de Granollers 
 Cursos 87 a 90  
 

COU        
 Centre:  Antoni Cumella de Granollers 
 Curs 90 a 91  
 Nota mitjana global BUP i COU de 6,95 
 

PAAU          
 Centre: Universitat Central de Barcelona   
 Juny 91  
 Qualificació mitja de 5,69 
 

GRADUAT  SOCIAL, Diplomada        
  

Centre: Escola Social de Barcelona adscrita a la  Universitat Central de Barcelona .  
Cursos octubre 92 a març 96 

 

 DRET 
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 Centre:   UAB 
 Cursos octubre 1998 a juny de 2002 
 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 
 
 
Realització dels següents seminaris: 
 
 

 Títol Auxiliar Administrativa I 
 Centre: Inem de Granollers 
 Realitzat el 24 de setembre de 1990 
 

 Cursets Francès comercial.  
 Centre: Alliance Française 
 Realitzats  octubre / novembre / desembre de 1995 
   octubre / novembre / desembre de 1996 
  

Conferència de Droit du Travail et Sécurité Sociale Française 
 Centre: Escola Universitària de Graduats Socials i la Université de  Perpignan. 
Celebrada els dies 19 i 21 d’abril de 1994 
 

Especialització per a la intervenció lletrada en la jurisdicció de menors 
 Centre:  Col·legi d’Advocats de Granollers, curs homologat per la  Comissió Mixta 
d’Homologació de Col·legis d’Advocats de  Catalunya –  Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada  de la Generalitat de  Catalunya.. Duració de 25 h i 
realitzades del 2 al 20 d’octubre de 2003. 
 

Curs sobre violència domèstica 
 Centre: Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs de 16h de durada,  organitzat 
conjuntament pel Consell de l’Advocacia Catalana i  l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Granollers. Certificat en data 30  d’octubre de 2003. 
 

Jornada sobre incapacitats i internaments psiquiàtrics 
 Centre: Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs de 4h de durada,  organitzat 
conjuntament pel Consell de l’Advocacia Catalana i  l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Granollers. Certificat en data 13  de  novembre de 2003. 
 

Curs sobre l’Audiència Prèvia 
 Centre: Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs de 8h de durada,  organitzat 
conjuntament pel Consell de l’Advocacia Catalana i  l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Granollers. Certificat en data 20 de  novembre de 2003. 
 

Curs sobre l’Execució Forçosa 
 Centre: Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs de 12h de durada,  organitzat 
conjuntament pel Consell de l’Advocacia Catalana i l’Il·lustre  Col·legi d’Advocats de 
Granollers. Certificat en data 1 de desembre de  2003. 
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Curs sobre Judicis Ràpids 
 Centre: Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs de 7h de durada,  organitzat 
conjuntament pel Consell de l’Advocacia Catalana i l’Il·lustre  Col·legi d’Advocats de 
Granollers. Certificat en data 17 de desembre de  2003. 
 

Curs Tècniques d’interrogatori de testimonis en el procediment penal 
 Centre: Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs de 6h de durada,  organitzat 
conjuntament pel Consell de l’Advocacia Catalana i l’Il·lustre  Col·legi d’Advocats de 
Granollers. Certificat en data 1 de març de 2003. 
 

Curs de gestió urbanística 
 Centre: Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs de 10h de durada,  organitzat 
conjuntament pel Consell de l’Advocacia Catalana i l’Il·lustre  Col·legi d’Advocats de 
Granollers. Certificat en data 27 d’abril de 2004. 
 

Curs sobre responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques    
 Centre: Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs de 8 h de durada,  organitzat 
conjuntament pel Consell de l’Advocacia Catalana i l’Il·lustre  Col·legi d’Advocats de 
Granollers. Certificat en data 25 de maig de 2004. 
 

Curs de societats mercantils 
 Centre: Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs de 20h de durada,  organitzat 
conjuntament pel Consell de l’Advocacia Catalana i l’Il·lustre  Col·legi d’Advocats de 
Granollers. Certificat en data 12 de juliol de  2004. 
 

Curs de drogaaddicció 
 Centre: Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs de 10h de durada,  organitzat 
conjuntament pel Consell de l’Advocacia Catalana i l’Il·lustre  Col·legi d’Advocats de 
Granollers. Certificat en data 29 de juny de 2004. 
 

Jornada sobre la Reforma del Codi Penal 
 Centre: Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs de 4h de durada,  organitzat 
conjuntament pel Consell de l’Advocacia Catalana i l’Il·lustre  Col·legi d’Advocats de 
Granollers. Certificat en data  14 de juliol de  2004. 
 

Curs de Dret Civil de Família 
 Centre: Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs de 24h de durada,  organitzat 
conjuntament pel Consell de l’Advocacia Catalana i l’Il·lustre  Col·legi d’Advocats de 
Granollers. Certificat en data 15 de juliol de  2004. 
 

Curs sobre la reforma del Codi Penal 
 Centre: Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs de 14h de durada,  organitzat 
conjuntament pel Consell de l’Advocacia Catalana i l’Il·lustre  Col·legi d’Advocats de 
Granollers. Certificat en data 9 de novembre de  2004. 
 

Curs d’estrangeria 
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 Centre: Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs de 32h de durada,  organitzat 
conjuntament pel Consell de l’Advocacia Catalana i l’Il·lustre  Col·legi d’Advocats de 
Granollers. Certificat en data 13 de gener de  2005. 
 

Curs sobre criteris orientadors en matèria d’honoraris professionals 
 Centre: Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs de 4h de durada,  organitzat 
conjuntament pel Consell de l’Advocacia Catalana i l’Il·lustre  Col·legi d’Advocats de 
Granollers. Certificat en data 22 de març de  2005. 
 

 Curs d’iniciació a la Professió d’Advocat a l’Escola de  Pràctica Jurídica 
 Centre: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers. 2003-2005 
 

Curs sobre la reforma del dret processal 
 Centre: Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs de 12h de durada,  organitzat 
conjuntament pel Consell de l’Advocacia Catalana i l’Il·lustre  Col·legi d’Advocats de 
Granollers. Certificat en data 21 d’abril de 2005. 
 

Curs sobre la llei contra la violència de gènere 
 Centre: Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs de 12h de durada,  organitzat 
conjuntament pel Consell de l’Advocacia Catalana i l’Il·lustre  Col·legi d’Advocats de 
Granollers. Certificat en data 11 de maig de 2005. 
 

Curs de formació sobre Dret Penitenciari 
 Centre: Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs de 12h de durada,  organitzat 
conjuntament pel Consell de l’Advocacia Catalana i l’Il·lustre  Col·legi d’Advocats de 
Granollers. Certificat en data 17 de maig de 2005. 
 

Curs sobre el procés laboral 
 Centre: Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs de 12h de durada,  organitzat 
conjuntament pel Consell de l’Advocacia Catalana. Certificat  en data 21 de desembre de 
2005. 
 

Curs sobre la prova pericial de la policia científica 
 Centre: Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs de 4h de durada,  organitzat 
conjuntament pel Consell de l’Advocacia Catalana. Certificat  en data 5 d’abril de 2006. 
 

Curs de violència domèstica 
 Centre: Col·legi d’Advocats de Granollers. Curs de 12h de durada,  organitzat 
conjuntament amb el Consell de l’Advocacia Catalana.  Certificat en data 26 de gener de 2007. 
 

Curs de gestió de personal: salaris, nòmines i Seguretat Social Nivell I 
 Centre: ENAE. Curs de 24h de durada, organitzat conjuntament per  l’acció 119, 
grup 29 del Contracte Programa Intersectorial de l’UGT de  Catalunya, amb número 
d’expedient CP20070004. Certificat en data 18  de desembre de 2007. 
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 Idiomes 

  Català: Nivell Alt  (Parlat i escrit) 

  Castellà: Nivell  Alt  (Parlat i escrit) 

  Francés: Nivell Mig (conversa i escrit) 
 
 

 6 mesos d’oposició a judicatura  
Realitzats d’octubre’02 a març’03 

 
 

 
 
 
EXPERIÈNCIA:  
 
 
Àrea Administrativa 
 
 

 Administrativa. Empresa: Congost Informàtica, SA”. Localitat: Granollers. 
Durada: 1 any, d’octubre 1991 a octubre 1992   
Activitats realitzades:  Treballs administratius: Control de facturació, gestió de 
cobraments i pagaments, utilització de diferents programes d’ informàtica (Word, 
Dbase ...), fax, correu, expedicions i recepcions de missatgeria urgent, arxiu, bancs, 
tramitació de garanties, reposició d’stocks de material i recepció de comandes ... 
Telefonista: Atenció de clients i proveïdors, discriminació de trucades als diferents 
serveis de l’empresa.  

 

 Administrativa. Empresa: “Cerrajería Llerona, SL” y “Carpintería metálica  Llerona, SL”. 
Localitat: Llerona (Les Franqueses)  

Durada: setembre 1993 a juny 1995. 
Activitats realitzades: Treballs propis del Departament administratiu: factures, rebuts, 
pressupostos, redacció i expedició de cartes, arxius, atenció al client, utilització de 
diferents programes d’ informàtica, control de gestió i bancs... Comptabilitat de 
l’empresa a nivell general. 

 
 
Àrea professional 
 
 

Dependenta. Empresa: Mobles i Sofàs Joans  Localitat: Granollers Durada:  Caps de 
setmana  des de 1998. 
 Activitats realitzades: Comptabilitat de la caixa, confecció de comandes, 
 pressupostos i esbossos, presa de mides ... , en general venda i atenció  al públic. 
 

Graduat Social. Empresa: Prats, Tamareu i Associats, SL Localitat:  Barcelona. Durada: 
abril 1996 a setembre 1997  
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Activitats realitzades: Comptabilitat de diferents empreses, tant en estimació directa 
com de persones jurídiques, confecció i presentació de comptes anuals. Matèria 
laboral Gestió d’altes i baixes d’empresa, de treballadors i tramitacions  de jubilacions. 
Confecció de nòmines, TC i contractes  amb programa informàtic, redacció i 
presentació de recursos davant jutjat. Treballs propis del Departament d’ 
Administració: comptabilitat, facturació, gestió de cobraments, pagaments i bancs, 
reposició i control de material d’oficina, redacció i emissió de correspondència. 
Telefonista  atenció de clients i centraleta. 

 

Administrativa jurídica Empresa: Joaquín Clares Guzmán Localitat:  Granollers. Durada: 
octubre 2003 fins l’11 de novembre de 2004.  
 Activitats realitzades: Seguiment judicial dels expedients derivats  d’accident de 
 circulació a diferents companyies, des de faltes a  procediments abreujats incoats 
 per lesions o alcoholèmies. Confecció  de denúncies i escrits de procediment, 
 sol·licituds de títol executiu ... 
 

Advocada. Col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers el 14 de  gener de 2005. 
Exercent independent. Temes penals i tramitació de  temes d’estrangeria. Incorporada al  
torn d’ofici des del setembre de  2005. 
 

Advocada. Departament jurídic de l’empresa ADE Assessorament, SL,  Localitat: Granollers 
Durada: maig 05 a octubre 05. 
 Activitats realitzades: Confecció de demandes civils en matèria de  lloguers, 
compraventes immobiliàries, desnonaments, reclamació de  quantitats,  execucions... En 
material fiscal  confecció de comptes  anuals de diferents empreses, tramitació de sol·licituds 
de marques .... 
 

 Advocada associada, amb despatx propi, abril 2013 
  
 

 


