
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/797/2023, de 8 de març, per la qual es fa pública l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública
d'una plaça en règim de personal laboral fix al servei del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya i es convoca el procés de selecció corresponent.

L'article 14 de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya estableix que
el personal del Consell hi és vinculat per una relació subjecta al dret laboral i que la seva selecció s'ha de fer
mitjançant una convocatòria pública i d'acord amb els sistemes basats en els principis d'igualtat, mèrit i
capacitat.

El Ple del CTESC de 25 d'abril de 2022 va aprovar l'oferta d'ocupació pública d'una plaça de nou ingrés en
règim de personal laboral fix corresponent al Grup B1 del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya,
equiparable al nivell A 26 de la Generalitat de Catalunya, amb un perfil que englobi les tasques de comunicació
així com les de difusió, documentació i publicacions.

El Ple del CTESC de 27 de febrer de 2023 va ser informat de la necessitat de procedir a la convocatòria del
procés de selecció corresponent.

En virtut de les funcions assignades per l'article 10.f de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya

Resolc:

Primer. Fer públic que el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya aprova l'oferta d'ocupació
pública d'una plaça en règim de personal laboral fix del Grup B 1 com a Responsable de Comunicació i
Documentació.

Segon. Convocar el procés de selecció per a la provisió de nou accés de la plaça mencionada en l'apartat
anterior d'acord amb les bases que figuren a l'Annex d'aquesta Resolució.

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar demanda davant de la
jurisdicció social, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la seva publicació.

Barcelona, 8 de març de 2023

Toni Mora Núñez

President

ANNEX. BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONAL PER A LA COBERTURA DE LA PLAÇA DE
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
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1. Objecte de la convocatòria

L'objecte de la present convocatòria és la realització d'un procés de selecció per a la cobertura, amb caràcter
laboral fix, d'una plaça de nou accés al Grup B1 com a Responsable de Comunicació i Documentació del Consell
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

La plaça està prevista en l'oferta d'ocupació pública aprovada pel Ple de 25 d'abril de 2022.

La informació referent a aquesta convocatòria es publicarà a la web del CTESC https://ctesc.gencat.cat/.

1.1 Característiques del lloc de treball

Denominació: Responsable de Comunicació i Documentació.

Grup de classificació: B.

Subgrup de classificació: B1.

Unitat d'adscripció: Secretaria Executiva.

Jornada: completa.

Retribució: segons grup de classificació.

Localitat: Barcelona.

Forma de provisió: concurs oposició.

Forma d'ocupació del lloc: contracte laboral indefinit i data d'incorporació immediata.

Missió: liderar, dissenyar i executar l'estratègia i actuacions que garanteixin la comunicació interna i externa i,
per tant, la correcta aparició de totes les activitats del CTESC als mitjans de comunicació, les entitats amb
conveni i les xarxes socials així com coordinar les relacions amb les entitats amb conveni, l'edició i la
distribució de les publicacions del CTESC i la gestió del seu fons documental i bibliogràfic.

1.2  Funcions del lloc de treball

   - Disseny i implementació del pla estratègic de comunicació tenint en compte els diferents àmbits d'actuació:
premsa, xarxes socials, web, mitjans propis, relacions públiques.

   - Relació amb els mitjans de comunicació per potenciar la presència del CTESC als mitjans via notes de
premsa, entrevistes i articles d'opinió, així com l'organització de rodes de premsa i altres esdeveniments que
es considerin oportuns.

   - Creació del dossier de premsa i d'altres materials comunicatius de presentació del CTESC.

   - Elaboració del clipping de premsa per recollir la presència del CTESC als mitjans de comunicació i xarxes
socials.

   - Creació de contingut web vinculat a la institució.

   - Conceptualització, coordinació i execució dels continguts orgànics per les notes de premsa, entrevistes i
articles d'opinió segons l'estratègia definida.

   - Conceptualització, coordinació i execució dels continguts per les xarxes socials del CTESC segons
l'estratègia definida.

   - Disseny i implementació de l'estratègia de relacions públiques i institucionals i protocol.

   - Conceptualització i coordinació d'esdeveniments.

   - Coordinació i supervisió del disseny, el format i el procés d'edició de les diverses publicacions del CTESC
(llibres, revistes i materials impresos i digitals).

   - Coordinació i supervisió del procés del servei de documentació.

   - Coordinació del personal adscrit.

2. Requisits de participació
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Per participar en el procés selectiu, les persones aspirants han de reunir els requisits que a continuació
s'indiquen:

   1. Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea.

També poden participar, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals
d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els seus descendents i
els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors
d'aquesta edat dependents.

Igualment, poden participar les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits
per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

A més dels estrangers a què fan referència els paràgrafs anteriors, també poden participar els estrangers amb
residència legal a Espanya.

   2. Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa en la data que finalitzi el
termini de presentació de sol·licituds.

   3. Estar en possessió, o en condicions d'obtenir, la titulació de grau universitari o equivalent en alguna de les
especialitats següents: periodisme; comunicació; publicitat i relacions públiques; ciències polítiques.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la corresponent credencial
d'homologació o, en el seu cas, del corresponent certificat d'equivalència. Aquest requisit no serà d'aplicació a
les persones aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de
les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

   4. No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions
públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de
funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual hagi estat
separat/da o inhabilitat/da. En cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar inhabilitat/da o en situació
equivalent ni haver estat sancionat/da disciplinàriament o equivalent que impedeixi, al seu Estat, en els
mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

   5. Posseir la capacitat funcional necessària per al normal exercici de les funcions pròpies del lloc de treball
objecte del procés de selecció.

   6. Acreditar el nivell C1 de suficiència de coneixements de llengua catalana, de conformitat amb el que
estableix el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els
processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya
i el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

   7. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar els coneixements de
llengua castellana de nivell C1.

Els requisits, excepte els relatius a l'acreditació del coneixement de llengua catalana i llengua castellana, s'han
de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu i s'han de
continuar complint fins la data de la formalització per escrit del contracte de treball.

L'incompliment de qualsevol dels requisits indicats anteriorment comporta l'exclusió de la persona aspirant del
procés de selecció i que restin sense efecte els drets associats a la seva participació.

3. Sol·licitud de participació

3.1 Sol·licitud

La sol·licitud de participació al procés selectiu s'ha de presentar dins el termini de 20 dies hàbils a comptar de
l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

La sol·licitud haurà de fer-se mitjançant el formulari que es posarà a disposició a la web del CTESC.

La sol·licitud ha d'enviar-se al correu electrònic secretaria.ctesc@gencat.cat. En l'assumpte del correu cal
indicar el codi de la plaça: CTESC_1_2023.

Aquest formulari i canal de presentació són d'ús obligatori per a l'admissió a la participació en la convocatòria i
no es consideraran vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s'efectuïn amb un altre formulari o format
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i/o que es trametin per un altre canal, d'acord amb el que preveuen els articles 16.8 i 66.6 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, i l'article 85.1 del Decret 76/2020, de 4 d'agost.

Les consultes sobre la sol·licitud i el funcionament del procés de selecció han de fer-se al correu electrònic
secretaria.ctesc@gencat.cat indicant a l'assumpte del correu la referència esmentada (CTESC_1_2023)

3.2 Documentació requerida amb la sol·licitud

Juntament amb la sol·licitud de participació s'ha de presentar la documentació següent:

1. Còpia del DNI. En el cas de nacionals membres d'altres estats de la Unió Europea o d'aquells Estats en què
sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors/es, còpia del document que acrediti la seva nacionalitat.

2. Còpia de la titulació requerida en compliment del que es preveu a l'apartat 2, punt 3, o justificant d'haver
efectuat el pagament dels drets per a la seva obtenció. Quan s'al·legui una titulació equivalent a l'exigida com
a requisit, anirà a càrrec de la persona aspirant l'acreditació documental de l'equivalència que també s'haurà
d'aportar.

3. Documentació acreditativa d'estar en possessió del requisit de coneixement de llengua catalana.

4. Documentació acreditativa d'estar en possessió del requisit de coneixement de llengua castellana en el cas
de les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola ni d'un país que tingui com a llengua oficial el castellà.

5. Currículum professional complet amb una relació dels mèrits avaluables (experiència professional
relacionada amb el lloc de treball a cobrir, dades acadèmiques, cursos i altres mèrits) i còpia dels documents
que els acreditin.

6. Carta de presentació que contingui un breu resum de la trajectòria personal del candidat/a i on s'exposin els
motius pels quals presenta la seva candidatura per la plaça que es convocada.

7. Declaració responsable: amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu, la
persona aspirant ha de manifestar que són certes les dades que indiquen a la sol·licitud i que compleix tots els
requisits i condicions previstos a les bases, sota la seva responsabilitat (s'aportarà via check en el formulari
d'inscripció).

8. Excepcionalment, i només en cas que la persona candidata sol·liciti una adaptació per a la realització de les
proves, haurà d'adjuntar a la seva sol·licitud el dictamen expedit per l'equip multiprofessional competent, on
consti la proposta d'adaptació en temps i/o mitjans de la/es prova/es.

Les dades personals, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic declarades per la persona participant en la
sol·licitud de participació es consideren com les úniques vàlides als efectes de possibles notificacions. És
responsabilitat exclusiva de les persones participants la seva veracitat, així com la comunicació corresponent a
l'òrgan convocant de qualsevol canvi en aquestes dades.

Els documents s'han de presentar en format pdf i amb el nom d'arxiu amb l'estructura següent:

Cognom1Cognom2Nom_Títol_identificatiu_document.pdf

(Exemple PuigSoleAlba_CV.pdf)

L'acreditació dels documents originals es farà una vegada finalitzat el procés de selecció.

4. Tractament de dades

Amb la sol·licitud de participació, les persones participants donen el consentiment per al tractament de les
seves dades de caràcter personal necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la
tramitació del procés de selecció, d'acord amb la normativa vigent.

Les dades personals de les persones aspirants s'incorporaran al tractament “Convocatòries de selecció de
personal”, segons les especificacions següents:

Identificació del tractament: convocatòries de selecció de personal.

Responsable del tractament: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Finalitat: gestió dels processos de selecció de personal del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Drets de les persones interessades: poden sol·licitar l'accés i la rectificació de les dades pròpies, així com la
supressió, oposició o la limitació del tractament quan sigui procedent a través de l'adreça postal a Diputació,
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284, CP 08009 de Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a protecciodades.ctesc@gencat.cat.

5. Participació de persones amb discapacitat i adaptacions

Les persones aspirants amb la condició legal de discapacitades, amb un grau igual o superior al 33%, tenen
dret a l'adaptació i/o adequació de temps i mitjans materials específics per a fer les proves, així com del lloc de
treball adjudicat, amb les condicions que estableix el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció
pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, i les que s'especifiquen a
continuació.

Per a obtenir l'adaptació de les proves i/o del lloc de treball, cal disposar d'un dictamen favorable dels equips
de valoració multiprofessional de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament
de Drets Socials o de l'òrgan que exerceixi aquesta funció (o òrgan competent equivalent de la resta de
comunitats autònomes), emès amb ocasió d'aquesta convocatòria, que declari que la persona aspirant
compleix les condicions per exercir les funcions de la categoria professional laboral respecte de la qual ha
sol·licitat la participació, i que informi, si procedeix, sobre les adaptacions necessàries per realitzar la prova i/o
sobre la necessitat d'adaptar el lloc de treball.

Només es tindran en compte les sol·licituds relatives a adaptacions que tinguin relació directa amb la prova a
fer. Correspon a l'Òrgan tècnic de selecció resoldre sobre l'oportunitat i concreció de l'adaptació, en funció de
les circumstàncies de la prova.

6. Òrgan tècnic de selecció

6.1 Composició

La composició de l'Òrgan tècnic de selecció és la següent:

President: Salvador Guillermo Viñeta (Suplent: Moisès Bonal Ferrer)

Vocal 1: Carme Navarro Costa (Suplent: Roser Ferrer Riu)

Vocal 2, amb funcions de secretaria: Carme García Jarque (Suplent: Joana Agudo Bataller)

L'Òrgan tècnic selecció pot acordar, si ho creu convenient, la incorporació d'assessors especialistes, amb veu
però sense vot, perquè col·laborin en aquelles proves o exercicis de comprovació del nivell lingüístic. Així
mateix, pot acordar, si ho creu convenient, la incorporació de persones assessores especialistes, amb veu però
sense vot, perquè col·laborin, amb la seva especialització tècnica, en el desenvolupament del procés selectiu.
En cas que en alguna prova participi aquest personal tècnic, serà necessària només la presència d'un membre
de l'Òrgan tècnic de selecció, designat prèviament, per assegurar-ne una realització correcta i traslladar
posteriorment a l'Òrgan tècnic de selecció els resultats de la prova o proves.

Els membres de l'Òrgan tècnic de selecció estan subjectes al règim d'abstenció i recusació establert en els
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Els membres de l'Òrgan tècnic de selecció han d'observar l'oportuna confidencialitat i el secret professional en
tot el que fa referència a les qüestions tractades en les reunions que se celebrin.

L'Òrgan tècnic de selecció resoldrà els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació de les bases, així com el que
calgui fer en els casos no previstos. Així mateix, pot elevar a l'Òrgan convocant els dubtes que sorgeixin.

L'Òrgan tècnic de selecció pot proposar a l'Òrgan convocant l'exclusió del procés selectiu de qualsevol
participant que tingui alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d'igualtat i
equitat.

De totes les sessions de l'Òrgan tècnic de selecció se n'estendrà l'acta corresponent.

L'Òrgan tècnic de selecció es podrà constituir, podrà convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i
remetre actes tant de manera presencial com a distància.

En les sessions que es facin a distància, les persones membres de l'Òrgan tècnic de selecció poden estar en
llocs diferents sempre que s'asseguri per mitjans electrònics (considerats també com a tals els telefònics i els
audiovisuals) la seva identitat o la de les persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions,
el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real
i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre d'altres, es consideren inclosos entre els mitjans
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electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.

Tota la documentació del procés selectiu romandrà custodiada a la seu del CTESC per la persona que assumeixi
les funcions de secretaria de l'Òrgan tècnic de selecció i no se'n podrà disposar fora d'aquest àmbit.

Als efectes de comunicacions i altres incidències, l'Òrgan tècnic de selecció té la seu al c/ Diputació, 284 de
Barcelona.

7. Admissió de persones aspirants

En el termini màxim de 30 dies hàbils des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, es
publicarà al web del CTESC la llista provisional de persones admeses i excloses indicant, quan sigui el cas, els
motius d'exclusió.

En aquesta mateixa llista s'indicarà les persones exemptes de fer les proves de coneixement de llengua
catalana i castellana.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la
llista per formular les reclamacions que creguin pertinents per esmenar els errors en la seva sol·licitud inicial o
adjuntar la documentació preceptiva que n'hagi motivat l'exclusió, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les
reclamacions s'han de presentar al correu secretaria.ctesc@gencat.cat. En l'assumpte del correu cal indicar el
codi de la plaça: CTESC_1_2023.

Es considerarà que les persones aspirants que no esmenin els errors dins d'aquest termini, sempre que els
sigui imputable i hagi motivat la seva exclusió, desisteixen de la seva petició.

Les reclamacions es resoldran en un termini màxim de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de finalització del
termini de presentació de reclamacions. Les reclamacions que no es resolguin dins d'aquest període
s'entendran desestimades.

La llista definitiva de persones admeses i excloses es publicarà en el web del CTESC, incloent les persones
exemptes de fer les proves de coneixement de llengua catalana i castellana. En aquesta llista també es
publicarà el lloc, la data i l'hora de començament de les proves (verificació del coneixement de llengua catalana
i castellana, si escau, i fase d'oposició).

Es podrà requerir, als efectes escaients, l'acreditació dels aspectes necessaris quan es cregui que hi ha
inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants, que podran ser excloses
motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits.

El fet de figurar en la llista definitiva de candidatures admeses no implica el reconeixement de la possessió de
tots els requisits exigits per a la contractació, el compliment íntegre dels quals, sota la seva responsabilitat,
hauran d'acreditar les persones aspirants d'acord amb la forma que s'indica en aquestes bases abans de la
contractació com personal laboral fix.

Qualsevol incompliment dels requisits establerts per aquestes bases i per la resta de normativa d'aplicació
donarà lloc a la impossibilitat de la contractació, excloent les persones afectades del procés selectiu.

Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i anuncis es poden esmenar en
qualsevol moment d'ofici o a petició de la persona interessada.

Amb la publicació de les resolucions indicades i l'exposició de les llistes corresponents es considerarà feta
l'oportuna notificació a les persones interessades.

La identificació de les persones aspirants admeses i excloses, i la finalment seleccionada es farà mitjançant la
publicació del nom i cognoms i quatre dígits del document d'identificació (DNI, NIE, passaport o altres), d'acord
amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.

8. Procés selectiu

El sistema de selecció és el de concurs oposició. Té dues fases diferenciades: la fase d'oposició per valorar la
capacitat i aptitud de les persones aspirants en relació amb les funcions del lloc de treball objecte de la
convocatòria i la fase de concurs de mèrits per valorar els mèrits al·legats i acreditats documentalment per les
persones aspirants.
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El procés de selecció s'articula en torn lliure amb subjecció als principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit,
capacitat i publicitat.

La puntuació màxima del procés de selecció és de 100 punts, 60 punts en la fase d'oposició i 40 punts en la
fase de concurs de mèrits.

8.1 Fase prèvia. Verificació dels requisits de capacitació lingüística, si escau

La prova de coneixements de llengua catalana i/o castellana té com a única finalitat acreditar els requisits de
participació relatius al coneixements d'aquestes llengües per part de les persones aspirants que no n'estiguin
exemptes.

El lloc, la data i l'hora del començament de les proves es faran públics juntament amb la resolució que aprova
la llista definitiva de persones admeses i excloses.

L'Òrgan tècnic de selecció farà públics els resultats de la prova de coneixements de llengua catalana i/o
castellana.

Exercici de coneixements de llengua catalana

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes de realitzar-lo.

Estan exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que acreditin
estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) o superior de la Secretaria de Política Lingüística.
També eximeixen de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana els títols, diplomes i certificats
equivalents establerts per l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de
12 d'abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de
coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Consisteix a realitzar, davant de l'Òrgan tècnic de selecció i, si escau, dels assessors especialistes designats, un
exercici que consta de dues parts.

Primera part. S'hi avalua el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules, com
a mínim; la comprensió lectora, per mitjà de la lectura d'un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest
text, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la
morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona part. S'hi avalua l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa i/o
exposició sobre temes generals d'actualitat.

El temps per realitzar-la és d'1 hora i 30 minuts, per a la primera part, i de 30 minuts, per a la segona, sens
perjudici de possibles adaptacions.

El resultat d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a. Per ser declarat apte/a en aquest exercici s'ha d'obtenir
una puntuació total mínima del 70%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i
coneixement del català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener.

Exercici de coneixements de llengua castellana

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que
no estiguin exemptes de realitzar-lo.

Estan exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants que no
tinguin la nacionalitat espanyola que acreditin haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l'Estat
espanyol o que acreditin estar en possessió del diploma d'espanyol com a llengua estrangera (DELE) de nivell
C1 o superior que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret 264/2008,
de 22 de febrer.

Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana, les persones aspirants han de realitzar un exercici,
que consisteix en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres de
l'Òrgan tècnic de selecció i, si escau, amb les persones assessores especialistes que aquest designi.

El temps per a realitzar aquest exercici és de 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona, sens
perjudici de possibles adaptacions. El resultat d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.
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8.2 Fase d'oposició (màxim 60 punts)

Aquesta fase té com a finalitat acreditar el nivell suficient de coneixements de la competència professional
(coneixements, capacitat analítica i aptitud) necessària per desenvolupar les funcions pròpies del lloc de
treball.

Les persones aspirants seran convocades en crida única i quedaran excloses les que no compareguin, llevat
dels casos de força major lliurement apreciats per l'Òrgan tècnic de selecció. El lloc, la data i l'hora del
començament de les proves es faran públics juntament amb la resolució que aprova la llista definitiva de
persones admeses i excloses.

Aquesta fase té caràcter eliminatori. La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 60 punts. La puntuació mínima
per superar-lo és de 30 punts.

En aquesta fase s'avaluaran els coneixements i l'expertesa de les persones aspirants en les funcions
corresponent al lloc de treball al qual s'opta. L'avaluació es farà mitjançant un exercici amb una o vàries
proves escrites de contingut pràctic vinculat a les funcions del lloc de treball.

Per a la valoració d'aquest exercici, l'Òrgan tècnic de selecció tindrà en compte els coneixements requerits i la
capacitat i les aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica professional, així com la comprensió de les
situacions, instruccions i la seva resolució.

El temps per realitzar aquest exercici serà d'un màxim de 2 hores.

Els resultats de la fase d'oposició es publicaran al web del CTESC. En aquesta mateixa llista es publicaran el
lloc, data i hora de l'entrevista.  

8.3 Fase de concurs de mèrits (fins a 40 punts)

Aquesta fase consta de dues parts: valoració de mèrits i entrevista.

8.3.1 Valoració de mèrits (fins a 35 punts)

L'Òrgan tècnic de selecció es reunirà per valorar els mèrits al·legats per les persones aspirants que hagin
superat la fase d'oposició.

Es valoraran els mèrits que s'indiquen a continuació que s'hagin assolit fins a la data de publicació de la
convocatòria al DOGC:

   a) Experiència professional en funcions assimilades a les de la plaça convocada (fins a 25 punts)

Serveis prestats amb funcions assimilades respecte de la plaça que es sol·licita la participació: 0,5 punts per
mes complet a jornada completa.

Als efectes d'allò que s'estableix en aquest apartat, es considera un mes treballat com 30 dies naturals i en
jornada completa. Les fraccions inferiors a 30 dies poden acumular-se per comptabilitzar nous períodes de 30
dies. Si tot i així, finalment queden fraccions inferiors a 30, aquestes no es tindran en compte.

No seran objecte de valoració les pràctiques realitzades en el marc de convenis de cooperació educativa o
anàlegs.

L'acreditació dels serveis prestats es farà a través d'informe de vida laboral actualitzat expedit per la Tresoreria
General de la Seguretat Social que acrediti l'alta així com del contracte de treball on constin clarament les
funcions desenvolupades. Si no hi consten, s'haurà de presentar qualsevol altre document que les acrediti.

Quan l'experiència professional derivi d'una feina per compte propi, la persona aspirant haurà de presentar
l'informe de vida laboral i còpia del contracte de serveis que hagués donat lloc a l'experiència al·legada com a
mèrit.

   b) Titulacions universitàries relacionades amb el lloc de treball, d'igual o superior nivell a l'acreditada com a
requisit de participació (fins a 3 punts)

Titulació de nivell superior (màster, postgrau, doctorat) a l'exigida com a requisit de participació 1,5 punts per
títol.

Titulació d'igual nivell a l'exigida com a requisit de participació: 1 punt per títol.

La titulació s'acreditarà mitjançant còpia de les titulacions corresponents.

   c) Formació addicional: 5 punts
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Es valora l'assistència i/o l'aprofitament de cursos de formació que siguin d'utilitat i contribueixin al
desenvolupament de les funcions pròpies de la plaça convocada d'acord amb el barem següent:

0,01 punts per hora

Cursos en que no figuri el nombre d'hores: 0,02 punts per curs complet

La formació s'acreditarà mitjançant còpia dels certificats formatius emesos pel centre corresponent en què
constarà la denominació del centre emissor, el nombre d'hores, el programa formatiu i l'assistència, i
l'aprofitament, si s'escau.

   d) Idiomes (fins a 2 punts)

Es valoren els coneixements de llengua anglesa i de llengua francesa d'acord amb el següent barem:

Certificat de nivell C1 o superior: 1 punt

En cas de disposar de diversos certificats de la mateixa llengua, es valorarà únicament el de nivell més alt.

8.3.2 Entrevista (fins a 5 punts)

L'Òrgan tècnic de selecció farà, a totes les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició, una
entrevista competencial per a valorar la idoneïtat del perfil professional amb les competències requerides del
lloc de treball.

El lloc, la data i l'hora de l'entrevista es publicaran juntament amb la llista de resultats de la fase d'oposició.

La qualificació d'aquesta entrevista és de 0 a 5 punts.

8.4 Qualificació definitiva

La qualificació definitiva de cada persona aspirant és el resultat de sumar les qualificacions obtingudes en la
fase d'oposició i en la fase de concurs de mèrits.

En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'establirà atenent als criteris següents: en primer lloc, la
puntuació més alta en la fase d'oposició. En segon lloc, la puntuació més alta en l'apartat d'experiència
professional. En cas de mantenir-se l'empat, es resoldrà en favor de la persona que hagi tret la puntuació més
alta en l'entrevista.

L'Òrgan tècnic de selecció publicarà al web del CTESC els resultats per ordre de puntuació així com la proposta
de contractació com a personal laboral fix de la persona aspirant que figuri en primer lloc per haver obtingut la
millor puntuació.

No es podrà proposar la contractació com a personal laboral fix d'un nombre superior al de places convocades.

Els resultats s'elevaran al president del CTESC, juntament amb la proposta de contractació.

Cas que cap de les persones aspirants superi el procés de selecció, procedirà la declaració de la convocatòria
com a deserta.

9. Resolució del procés de selecció

9.1 Resolució del procés de selecció

D'acord amb la proposta formulada per l'Òrgan tècnic de selecció, el president del Consell de Treball, Econòmic
i Social de Catalunya resoldrà l'adjudicació.

La resolució es publicarà al web del CTESC i es considerarà feta l'oportuna notificació a la persona interessada.

9.2 Acreditació dels requisits

La persona seleccionada haurà de presentar a la Secretaria Executiva del CTESC, dins del termini dels 20 dies
hàbils des de la data de publicació de la resolució del procés de selecció al web del CTESC, còpia compulsada
dels documents que acrediten els requisits i mèrits exigits a la convocatòria.

9.3 Renúncia de la persona seleccionada

En cas que la persona seleccionada renunciï, abans de la seva contractació, a cobrir la vacant, per tal
d'assegurar la cobertura del lloc de treball, l'òrgan convocant podrà requerir de l'Òrgan tècnic de selecció la
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relació complementària de les persones aspirants que segueixin a la proposada, per a la seva possible
contractació com personal laboral fix.

9.4 Incompliment dels requisits. Exclusió de la persona seleccionada.

La persona seleccionada que no presenti la documentació requerida o que no compleixi els requisits exigits no
podrà ser contractada, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer en cas de falsedat.

Si la persona seleccionada fos declarada exclosa del procés selectiu, l'Òrgan tècnic de selecció formularà una
nova proposta de contractació en favor de la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta
següent.

9.5 Contractació

Aportada la documentació requerida, en el termini màxim d'un mes es formalitzarà per escrit el contracte de
treball com a personal laboral fix. En tant no es formalitzi el contracte de treball no es genera dret a cap
percepció econòmica.

La contractació es referirà a la categoria i resta de condicions contractuals a l'empara del que estableixen
l'Estatut dels Treballadors i el conveni col·lectiu d'aplicació. El contracte de treball inclourà un període de prova
de sis mesos

10. Règim d'impugnacions i al·legacions

Contra aquesta convocatòria i la seva resolució definitiva es pot interposar demanda davant de la jurisdicció
social, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la seva publicació.

Contra els actes de tràmit de l'Òrgan tècnic de selecció que decideixin directament o indirectament el fons de
l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici
irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant del
president del CTESC, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al web del CTESC.

Contra els actes de tràmit de l'Òrgan tècnic de selecció no inclosos en el punt anterior, els/les aspirants, al llarg
del procés selectiu, podran formular totes les al·legacions que estimin pertinents per a la seva consideració en
el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.

(23.067.023)
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