
Sol·licitud de participació en els processos selectius del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya  

Dades de la convocatòria 

DOGC núm.     de data    (dia, mes any)  

Codi de la plaça 

Dades personals 

Nom 

Cognoms NIF/NIE 

Adreça  Codi postal 

Població  

Nacionalitat Data de naixement 

Telèfon Adreça de correu electrònic 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud 

 NIF/document acreditatiu de la nacionalitat 
 Titulació exigida per la convocatòria 

     Justificant acreditatiu del pagament dels drets d’examen/ Document acreditatiu de l’exempció de 
pagament 

Justificant de la causa de bonificació del pagament  
Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana exigits en les bases de la convocatòria 
Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua castellana exigits en les bases de la convocatòria 
(només en el cas de persones estrangeres)  

 Relació de mèrits 

Sol·licito adaptació/adequació de (només en el cas de persones discapacitades) 
 Temps  Mitjans 

    Sol·licito certificat del temps treballat al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 

Demano 

DEMANO al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya que m’admeti a la convocatòria detallada 
a l’encapçalament d’aquesta sol·licitud i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen i que 
compleixo els requisits exigits a les bases de la convocatòria. 

Lloc i data, 

Signatura de la persona interessada 



Instruccions per emplenar la sol·licitud 
Instruccions generals 

Abans d’emplenar la sol·licitud llegiu les bases de la convocatòria. 

Escriviu les dades de la sol·licitud en majúscules. 
Empleneu totes les dades i no us oblideu de signar l’imprès. 

Instruccions per emplenar l’apartat “Dades de la convocatòria” 

Consigneu el número de DOGC. 

En l’apartat “Codi de la plaça/lloc de treball” cal que consigneu el codi corresponent a la plaça 

que consta a les bases. 

Instruccions per emplenar l’apartat “Dades personals” 

Cal que consigneu tots els diferents apartats. 

Instruccions per emplenar l’apartat “Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud” 

Només s’ha de presentar amb la sol·licitud la documentació justificativa dels requisits que 
s’hi estableixen.  

Per tal d’obtenir l’exempció de la realització de la prova de català i castellà, si escau, cal que 
presenteu el certificat en els termes que estableixen les bases. 

Amb la sol·licitud, cal que acompanyeu una relació individualitzada dels mèrits 
al·legats, juntament amb les còpies dels documents que els acreditin. 

Altres 

El “certificat del temps treballat al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya” 
només l’han de demanar aquelles persones que hagin tingut una relació laboral amb el 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 

Les persones amb discapacitat han de presentar, abans del començament de la primera prova 
selectiva, un dictamen vinculant de les seves condicions psíquiques, físiques o 
sensorials, expedit per l’equip multiprofessional competent que detalli la naturalesa de 
les mesures necessàries per a l’adaptació o l’adequació del temps i/o mitjans materials per a 
la realització de les proves. 

Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Convocatòries de personal”

Responsable del tractament: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.  
Finalitat: La finalitat d’aquests fitxers i dels tractaments de les dades és poder gestionar la sol·licitud i mantenir la relació i la comunicació 
administrativa, en relació amb la vostra participació en els processos selectius de personal al servei del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya. 
Legitimació: Consentiment de la persona interessada.  
Destinataris: Les dades no se cediran a tercers.  
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, suprimir-les i a oposar-vos al seu 
tractament, com també a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades en les condicions previstes per la legislació vigent. Per 
exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la persona delegada de protecció de dades del Consell per correu postal (Diputació, 284, 
08009 Barcelona) o mitjançant un correu electrònic adreçat a protecciodades.ctesc@gencat.cat  
Omplint degudament aquesta sol·licitud, s’entén que doneu el vostre consentiment per tractar les vostres dades personals en les 
condicions esmentades.  
Més informació al web: ctesc.gencat.cat Així mateix, teniu dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control.
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