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Bases de la convocatòria per a la provisió de llocs de treball en règim de 
personal laboral fix al servei del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya mitjançant concurs de mèrits, d’acord amb la Llei 20/2021, de 
28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
en l’ocupació pública 

Bases comunes 

1. Objecte  

Aquestes bases tenen per objecte regular els processos de selecció per a la provisió, en 
règim de contracte laboral fix, a jornada completa i amb les condicions laborals que s’esti-
pulen a la normativa vigent i al conveni col·lectiu aplicable, de les places descrites als an-
nexos 1, 2 i 3.  

Les places objecte d’estabilització extraordinària es convoquen, amb caràcter excepcional 
i per una sola vegada, pel sistema de concurs de mèrits d’acord amb el previst en la 
disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents 
per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. 

Les places estan incloses en l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de personal del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) continguda en la Resolució 
EMT/1457/2022 publicada al DOGC núm. 8670, de 18 de maig de 2022.  

Tota la informació referent a aquesta convocatòria s’anirà publicant a la web del CTESC  
https://ctesc.gencat.cat/. 

2. Requisits de participació 

Per ser admeses en el procés selectiu les persones aspirants han de complir els requisits 
que s’indiquen en aquest apartat.  

Els requisits, excepte els relatius a l’acreditació del coneixement de llengua catalana i llen-
gua 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 a la data de la formalit-
zació per escrit del contracte de treball. 

L'incompliment de qualsevol dels requisits indicats anteriorment comporta l'exclusió de la 
persona aspirant respecte del procés de selecció en el qual hagi sol·licitat la participació i 
que restin sense efectes els drets associats a la seva participació. 

2.1. Nacionalitat 

Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o 
dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i 
ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.  
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També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant 
dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea 
o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i 
ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sempre que els 
cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-
i-un anys o majors d'aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors. 

2.2. Edat  

Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 

2.3. Titulació 

Estar en possessió o en condicions d’obtenir algun dels títols universitaris de grau superior 
o equivalent indicats a les bases específiques desenvolupades als annexos 1, 2 i 3. Si es 
tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Minis-
teri d’Universitats. 

2.4. Capacitat funcional 

Posseir la capacitat funcional necessària per a l’exercici de les funcions de la categoria 
professional laboral respecte de la qual se sol·licita la participació. 

2.5. Habilitació 

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 au-
tònomes, 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 el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar inhabilitat/da o en situació 
equivalent ni haver estat sotmès/sa a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi accedir 
a l'ocupació pública en el seu Estat, en els mateixos termes. 

2.6. Coneixements llengua catalana 

Les persones aspirants han de tenir els coneixements de llengua catalana de nivell C1 de 
conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i cer-
tificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 
161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els pro-
cessos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públi-
ques de Catalunya. 

2.7. Coneixements llengua castellana 

Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir els coneixe-
ments de llengua castellana de nivell C1.  
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2.8. Taxa de participació 

Les persones participants han de pagar la taxa de participació corresponent d'acord amb el 
previst a la base comuna 4, llevat dels supòsits d'exempció. 

2.9. Condició de personal laboral fix 

No tenir la condició de personal laboral fix del CTESC en el mateix grup professional res-
pecte del que se sol·licita la participació, ni en un grup professional amb funcions  assimila-
des a una altra entitat del sector públic, d’una administració pública o del sector privat. 

En el cas que, en virtut de la superació d'un altre procés de selecció vigent, una persona 
aspirant adquireixi la condició de personal laboral fix en els termes del paràgraf anterior, 
quedarà exclosa del procés de selecció corresponent i restaran sense efectes els drets 
associats a la seva participació. 

3. Sol·licitud de participació: forma, termini de presentació i protecció 
de dades 

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 Resolució de convocatòria en el DOGC.  

En el cas d’optar per més d’una plaça, s’han de presentar tantes sol·licituds com places a 
les que s’opta.  

La sol·licitud haurà de fer-se mitjançant el formulari que es posarà a disposició a la web del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya a partir de les 9 hores de l'endemà de 
la publicació de la convocatòria al DOGC. La sol·licitud ha d’enviar-se al correu electrònic 
secretaria.ctesc@gencat.cat. 

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 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. 

Juntament amb la sol·licitud de participació al procés selectiu s’ha d’adjuntar la documen-
tació següent :  

 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, 
fotocòpia del document que acrediti la seva nacionalitat.  

 Còpia de la titulació requerida 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 en les bases específiques, anirà a càrrec de l’aspirant l’acreditació 
documental de l’equivalència que també s’haurà d’aportar. 
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 Documentació acreditativa d’estar en possessió del requisit de coneixement de 
llengua catalana. 

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

 Comprovant de la transferència feta en concepte de taxa, on s’indicarà el nom de la 
persona aspirant, o documentació acreditativa de l’exempció. Les persones que 
tinguin dret a bonificació del pagament de la taxa ho hauran d’indicar a la sol·licitud 
i acreditar documentalment la situació per la qual estan bonificades.  

 Relació de mèrits avaluables i fotocòpia dels documents que els acreditin. 

 Excepcionalment, i només en cas que la persona candidata sol·liciti una adaptació 
per a la realització de les proves de coneixement de català i de castellà, haurà d’ad-
juntar a la seva sol·licitud el dictamen expedit per l’equip multiprofessional compe-
tent, on consti la proposta d’adaptació en temps i/o mitjans de la/es prova/es. 

Amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu, les persones 
aspirants han de manifestar que són certes les dades que indiquen a la sol·licitud i que 
compleixen totes les condicions establertes a les bases, sota la seva responsabilitat. 

Les dades personals, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic declarades per la per-
sona 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 se-
güent: Codi de la plaça _Cognom1Cognom2Nom_Títol identificatiu del document.pdf   
(Exemple GT1_PuigSoleAlba_DNI.pdf)  

El codi de la plaça és el següent:  

 Plaça descrita a l’Annex 1: GT1 

 Plaça descrita a l’Annex 2: GT2 

 Plaça descrita a l’Annex 3: GE 

No serà necessari presentar la documentació que ja estigui en possessió del Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya.  

Les consultes sobre la sol·licitud i el seu funcionament es poden fer a través del correu 
electrònic secretaria.ctesc@gencat.cat. 

Protecció 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 



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 5 

prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés de selecció, d'a-
cord amb la normativa vigent, així com perquè l'òrgan convocant i l'Òrgan tècnic de selecció 
facin les comprovacions i les acreditacions d'ofici, sens perjudici de la possibilitat o, si escau, 
de la necessitat de presentació de documentació. 

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 Consell de Treball, Econòmic i So-
cial 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, 284, C.P. 08009 de Barcelona, o bé enviant un correu 
electrònic a protecciodades.ctesc@gencat.cat. 

4. Taxa de participació 

4.1. Import de la taxa 

D'acord amb el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, la resta de normativa pressu-
postària vigent i l'Ordre PRE/7/2022, de 9 de febrer, per la qual es fa pública la relació de 
taxes vigents que gestiona el Departament de la Presidència, els organismes i les entitats 
que en depenen, els imports de la taxa que han de satisfer les persones que participin en 
aquests processos de selecció, per cadascuna de les sol·licituds que presentin, són els 
següents: 

 Taxa general: 56 euros. 

 Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de 
categoria general: 35 euros. 

 Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de 
categoria especial: 21 euros. 

En tot cas, estan exemptes d'aquesta taxa, amb la justificació documental de la seva situa-
ció, les persones en situació de desocupació que no perceben cap prestació econòmica, 
les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%. 

4.2. Pagament de la taxa 

El pagament de la taxa s'ha de fer per a cadascuna de les sol·licituds de participació.  

El pagament de la taxa s’efectuarà mitjançant transferència bancària al número de compte 
corrent ES86 2100 0908 5202 0012 9011 de titularitat del Consell de Treball Econòmic i 
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Social de Catalunya fent constar nom i cognoms de la persona aspirant i el codi de la plaça 
a la que s’opta.  

Les persones aspirants hauran d’incloure el resguard de pagament juntament amb la pre-
sentació de la sol·licitud. El pagament a l'entitat bancària no substituirà en cap cas el tràmit 
de presentació, en temps i forma, de la sol·licitud davant del CTESC. 

No serà procedent la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de les proves selectives 
per causa imputable a la persona interessada.  

La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no acreditació de l'exempció, 
determinarà l'exclusió de l'aspirant. 

4.3. Participació persones amb discapacitat i adaptacions 

Les persones aspirants amb la condició legal de discapacitades, amb un grau igual o supe-
rior al 33%, tenen dret a l'adaptació, si és necessària i l'han de realitzar, de la prova acredi-
tativa del requisit de coneixements de llengua catalana i/o de llengua castellana, 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 la prova esmentada 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 autòno-
mes), emès amb ocasió d'aquesta convocatòria, que declari  que la persona aspirant com-
pleix 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 neces-
sàries 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 di-
recta 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. 

5. Òrgan tècnic de selecció 

5.1. Composició 

La composició de l’Òrgan tècnic de selecció és única per a tots els processos de selecció 
objecte de la present convocatòria. 

 President/a: Romina García Inglés (Suplent: Salvador Guillermo Viñeta) 

 Vocal 1, amb funcions de secretari: Xavier Riudor Pons (Suplent: Joan Antoni San-
tana García) 

 Vocal 2: Silvia Miró Martín (Suplent: Carme Navarro Costa) 
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La persona que presideixi l’Òrgan tècnic de selecció i totes les vocals, així com les persones 
que les supleixin, posseeixen un nivell de titulació equivalent o superior a l’exigit per parti-
cipar en la convocatòria. 

L’Òrgan tècnic selecció podrà 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. En cas que en alguna prova participi aquest personal tèc-
nic, serà necessària només la presència d’un membre de l’Òrgan tècnic de selecció, desig-
nat prèviament, per assegurar-ne una realització correcta i traslladar posteriorment a l’Òr-
gan tècnic de selecció els resultats de la prova o proves. 

Així mateix, l’Òrgan tècnic de selecció pot acordar, si ho creu convenient, la incorporació 
d'assessors especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin, amb la seva espe-
cialització tècnica, en el desenvolupament dels processos de selecció. 

5.2. Abstenció i recusació 

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. 

5.3. Criteris d’actuació 

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

L’Òrgan tècnic de selecció resoldrà els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació de les bases 
i decidirà totes les incidències del procés de selecció no previstes expressament. Les seves 
decisions han de ser motivades. 

L’Òrgan tècnic de selecció pot requerir, als efectes escaients, l'acreditació dels aspectes 
necessaris quan cregui que les persones aspirants han pogut incórrer en inexactituds o 
falsedats, les quals poden ser excloses en qualsevol moment del procés de selecció en què 
participen, restant sense efectes els drets associats a la seva participació. En tot cas, s'han 
de posar en coneixement de les autoritats competents les inexactituds o falsedats compro-
vades, als efectes pertinents. 

L’Òrgan tècnic de selecció podrà esmenar, en qualsevol moment, d'ofici o instància de les 
persones interessades, les errades de fet o aritmètiques existents en el seus actes. 

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

D’acord amb l’article 17 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
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 realitzin 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 
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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 produ-
eixen, 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 elec-
trònics 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. 

6. Admissió de persones aspirants. Llistes provisionals i definitives 

En el termini màxim de 30 dies hàbils des de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, es publicarà a ctesc.gencat.cat la llista provisional de persones aspirants adme-
ses i excloses a cada procés de selecció  indicant, quan sigui el cas, els motius d'exclusió. 
En aquesta 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 destinades a 
esmenar els errors que s'hagin pogut produir o per esmenar els defectes de la seva sol·li-
citud 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 se-
cretaria.ctesc@gencat.cat. 

En cas que les persones aspirants no esmenin en aquest termini el defecte que els sigui 
imputable i n'hagi motivat l'exclusió, es considera que desisteixen de participar en el procés 
de selecció. 

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, els quals podran ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol mo-
ment si no compleixen els requisits.  

Les reclamacions es resoldran en un termini màxim de 15 dies hàbils a partir de l’endemà 
de la 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 a la web del CTESC. 

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. 
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Qualsevol incompliment dels requisits establerts per aquestes bases i per la resta de nor-
mativa d’aplicació donarà lloc a la impossibilitat de la contractació, essent declarades les 
persones afectades excloses 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 la llista definitiva de persones admeses i excloses es considerarà 
realitzada l'oportuna notificació a les persones interessades.  

La identificació de les persones aspirants admeses i excloses, i les finalment seleccionades 
es farà mitjançant la publicació del nom i cognoms i els quatre darrers números del DNI, 
NIE o passaport, d’acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades. 

7. Desenvolupament del procés de selecció 

7.1. Sistema selectiu.  

El sistema selectiu és el de concurs de mèrits que consisteix en valorar els mèrits al·legats 
i acreditats documentalment per les persones aspirants, fins un màxim de 100 punts.  

S’articula en torn lliure amb subjecció als principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat. 

Aquest sistema selectiu és sens perjudici de la realització, si escau, de la prova d'acreditació 
dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i/o de llengua castellana 
per part d'aquelles persones aspirants que no n'estiguin exemptes. Aquesta prova té com 
a única finalitat l'acreditació del compliment d'aquests requisits de participació, d'acord 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. 

7.2. Mèrits que es valoren 

Únicament es valoraran els mèrits que s'indiquen a continuació i que s'hagin assolit fins a 
la data de publicació de la convocatòria en el DOGC. 

7.2.1. Serveis prestats (màxim 60 punts).  

La quantificació de la valoració dels serveis prestats es fixa en atenció a la singularitat de 
l’activitat de l’organisme convocant. 

a) Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en el mateix grup i 
categoria professional dins el CTESC respecte del qual es sol·licita la participació, d’acord 
amb la distribució següent: 

 
 Fins l’any 2006: 0,166 punts per mes complet 
 De l’1.01.2007 al 31.12.2015: 0,333 per mes complet 
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 De l’1.01.2016 a la data de la convocatòria: 0,666 per mes complet  

b) Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en una altra entitat 
del sector públic o una administració pública en categories professionals laborals amb fun-
cions assimilades respecte de la que es sol·licita la participació, d’acord amb la distribució 
següent: 

 Fins l’any 2006: 0,091 punts per mes complet 
 De l’1.01.2007 al 31.12.2015: 0,183 per mes complet 
 De l’1.01.2016 a la data de la convocatòria: 0,366 per mes complet  

c) Serveis prestats al sector privat en categories professionals laborals amb funcions assi-
milades respecte de la que es sol·licita la participació, d’acord amb la distribució següent: 

 Fins l’any 2006: 0,078 punts per mes complet 
 De l’1.01.2007 al 31.12.2015: 0,156 per mes complet 
 De l’1.01.2016 a la data de la convocatòria: 0,311 per mes complet 

 
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 realit-
zades en el marc de convenis de cooperació educativa o anàlegs. 

7.2.2. Titulacions (màxim 6 punts) 

 Titulació d’igual nivell a l’exigida com a requisit sempre i quan no s’hagi acreditat com a 
requisit de participació, relacionada amb les funcions a desenvolupar: 3 punts 

 Titulació de nivell superior (doctorat, màster, postgrau) a l’exigida com a requisit, relaci-
onada amb les funcions a desenvolupar: 6 punts 

No es valoren les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per as-
solir-ne una de superior al·legada com a requisit o com a mèrit. 

7.2.3. Formació complementària (màxim 20 punts) 

Es valora l’assistència i/o l’aprofitament dels cursos de formació que siguin d’utilitat i contri-
bueixin al desenvolupament de les funcions pròpies de cada plaça convocada descrites als 
Annexos 1, 2 i 3, d’acord amb el següent barem:  

 Cursos dels que no consti la durada o fins 9h: 1 punt cadascun 
 Cursos de durada 10h- 29h: 2 punts cadascun 
 Cursos de durada 30h- 59h: 3 punts cadascun 
 Cursos de durada de 60 h a 99 h: 4 punts cadascun 
 Cursos de durada de 100 h o més: 5 punts cadascun 
 
No es valoraran com a cursos els estudis acadèmics inacabats ni les assignatures individu-
als necessàries per a l’obtenció d’un títol oficial. 
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7.2.4. Llengües estrangeres (màxim 3 punts) 

Es valoren els coneixements de llengua anglesa i de llengua francesa d’acord amb el se-
güent barem:  

 Certificat de coneixements de nivell a partir C1, inclòs : 3 punts 
 Certificat de coneixements de nivell B2: 2 punts 
 Certificat de coneixements de nivell A2 i B1: 1 punt 

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

7.2.5. Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunica-
ció ACTIC o equivalent (màxim  3  punts) 

 Certificat nivell avançat: 3 punts 
 Certificat nivell mitjà: 2 punts 
 Certificat nivell bàsic: 1 punt 
 

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

7.2.6. Mèrits específics (màxim 8 punts) 

Publicacions relacionades amb l’àmbit socioeconòmic i laboral, especialment les relaciona-
des amb les funcions descrites als Annexos 1, 2 i 3:  1 punt per cada publicació. 

7.3. Solució d’empats 

En cas d’empat en la puntuació dels mèrits a valorar, l’ordre de puntuació s’establirà a favor 
de la persona aspirant que es trobi en situació de situació de servei actiu o situació assimi-
lada al CTESC en el moment de la publicació de la present convocatòria al DOGC. A 
aquests efectes, es consideren situacions assimilades a la de servei actiu les següents: 
excedències derivades de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Cata-
lunya; excedència per raó de violència terrorista; excedència forçosa; altres situacions ad-
ministratives que puguin estar previstes en normativa sectorial i que tinguin els mateixos 
efectes jurídics. 

En cas de persistir 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 
serveis prestats al CTESC (apartat 7.2.1.a) 

En segon lloc, la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la formació 
complementària (apartat 7.2.3) 
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En cas de persistir l'empat, l’Òrgan tècnic de selecció determinarà com queden ordenades 
les persones empatades. 

7.4. Acreditació dels mèrits 

L’acreditació dels serveis prestats al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya es 
farà d’ofici per la Secretaria Executiva. 

L’acreditació dels serveis prestats a l’Administració de la Generalitat, altres administracions 
o ens públics es farà a través de certificació de la Secretaria o de l’òrgan competent en 
matèria de personal de l’Administració corresponent, dels serveis prestats en l’ens públic 
corresponent, en el qual haurà de constar de forma clara i expressa el càrrec de l’òrgan que 
té la competència per expedir el certificat i el grup, subgrup, el règim jurídic, categoria, es-
pecialitat de les funcions, la jornada desenvolupada i el període concret, en dies. 

L’acreditació dels serveis prestats en el sector privat es farà a través d’informe de vida la-
boral actualitzat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti l’alta 
durant el període de durada del contracte i el percentatge de jornada. Així mateix, s’haurà 
d’aportar còpia del contracte de treball on consti el temps i la categoria laboral desenvolu-
pada així com certificació que acrediti les funcions desenvolupades. 

La titulació i formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats forma-
tius 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. 

7.5. Valoració provisional de mèrits 

Juntament amb la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses es publi-
carà a la web del CTESC la valoració provisional dels mèrits acreditats per les persones 
aspirants, amb la puntuació final ordenada.  

Les persones interessades podran formular les observacions o les reclamacions que con-
siderin pertinents en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publi-
cació a la web. No es podran fer al·legacions sobre mèrits que no s'hagin al·legat amb la 
sol·licitud  d'inscripció. 

7.6. Exercici de coneixements de llengua catalana i castellana 

Juntament amb la publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos i de la valoració 
provisional de mèrits, s’efectuarà, si escau, la convocatòria de persones aspirants per a la 
realització de la prova de coneixements de llengua catalana i/o castellana, amb l'única fina-
litat d'acreditar els requisits de participació relatius al coneixements d'aquestes llengües per 
part de les persones aspirants que no n'estiguin exemptes.  

7.6.1. 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 
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(C1) o superior de la Secretaria de Política Lingüística. També eximeixen de realitzar l'exer-
cici de coneixements de llengua catalana els títols, diplomes i certificats equivalents esta-
blerts 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 es-
pecialistes 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. 

7.6.2. 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 espa-
nyol 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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7.7. Valoració definitiva de mèrits i proposta de contractació 

Amb posterioritat a la realització de les proves de coneixement de llengua catalana i caste-
llana, l'Òrgan tècnic de selecció publicarà l'acord relatiu al resultat de la prova de coneixe-
ments de llengua catalana i/o castellana juntament amb la valoració definitiva de mèrits, els 
resultats del concurs de mèrits, amb la puntuació final ordenada i la proposta de contracta-
ció com a personal laboral fix de les persones aspirants en relació amb el nombre de places 
convocades en cada procés de selecció. 

En cas d'aquells processos selectius en què no escaigui la realització de la prova de conei-
xements de llengua catalana i/o castellana, l'Òrgan tècnic de selecció publicarà de forma 
conjunta la valoració definitiva de mèrits, els resultats del concurs de mèrits amb la puntu-
ació final ordenada i la proposta de contractació com a personal laboral fix de persones 
aspirants en relació amb el nombre de places convocades en cada procés de selecció. 

L’Òrgan tècnic de selecció no podrà declarar que ha superat el procés selectiu un nombre 
de persones aspirants que excedeixi el nombre de places convocades. 

8. Resolució del procés de selecció, acreditació dels requisits, con-
tractació com a personal laboral fix i període de prova 

8.1. Resolució del procés de selecció 

El president del CTESC aprovarà la proposta de l’Òrgan tècnic de selecció i resoldrà el 
concurs. La resolució es publicarà a la web del CTESC. 

En compliment de l'article 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i de l'article 21 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, 
es publicaran els noms i cognoms i els quatre números del document nacional d'identitat o 
document equivalent. 

En cas que una persona aspirant hagi sol·licitat participar en més d’una convocatòria i hagi 
estat proposada, l’òrgan convocant li concedirà un termini per a que manifesti a quina plaça 
opta. 

8.2. Acreditació de requisits i mèrits 

Les persones seleccionades hauran de presentar a la Secretaria Executiva del CTESC, 
dins del termini dels 20 dies hàbils comptats des de la data de publicació de la resolució del 
procés de selecció, còpia compulsada dels documents que acrediten els requisits i mèrits 
exigits a la convocatòria.  

No caldrà aportar l’acreditació dels requisits i mèrits que ja constin al CTESC. 

Les persones aspirants proposades que no presentin la documentació requerida, així com 
aquelles que, un cop efectuada l'oportuna comprovació, no compleixin les condicions i els 
requisits de participació exigits, no podran ser contractades com a personal laboral fix i 
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quedaran excloses del procés de selecció corresponent, restant sense efectes els drets 
associats a la seva participació. 

Aquesta exclusió determinarà que l'Òrgan tècnic de selecció hagi d'efectuar la corresponent 
nova proposta de contractació com a personal laboral fix de la persona aspirant que hagi 
obtingut la puntuació més alta següent.  

8.2.1. Contractació com a personal laboral fix 

En el termini màxim d’un mes des de la proposta formulada per l’Òrgan tècnic de selecció, 
el CTESC formalitzarà per escrit el contracte com a personal laboral fix o, si escau, la no-
vació del contracte. 

 La contractació es referirà a la categoria i resta de condicions contractuals a l'empara del 
que estableixen l'Estatut dels Treballadors, el conveni col·lectiu d’aplicació i els pactes i 
acords laborals existents. El contracte inclourà els preceptius períodes de prova, excepte 
per a les persones que anteriorment hagin ocupat un lloc de treball de la mateixa categoria 
i activitat al CTESC, a les quals se'ls computarà el temps treballat en els dos últims anys a 
efectes del compliment del període de prova. 

9. Publicacions, informació del desenvolupament dels processos de 
selecció i presentació d'escrits i documentació 

Tota la informació referent a aquesta convocatòria es publicarà a la web del CTESC 
ctesc.gencat.cat .    

Els escrits i la documentació s’han d’enviar a secretaria.ctesc@gencat.cat.  

10. Règim d'al·legacions i impugnacions 

Contra aquesta convocatòria i la seva resolució definitiva es podrà interposar recurs potes-
tatiu de reposició davant el president del CTESC en el termini d'un mes a comptar des de 
l'endemà de la seva publicació o bé recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva publica-
ció. 

Contra els actes de tràmit de l’Òrgan tècnic de selecció que decideixin directament o indi-
rectament el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés se-
lectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les perso-
nes 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 a la web del CTESC.  

Contra els actes de tràmit de l’Òrgan tècnic de selecció no inclosos en el punt anterior, les 
persones 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. 
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11. Període aproximat d’inici del procés  

El procés s’iniciarà durant el 2023. 

Annex 1 – Bases específiques plaça de tècnic/a polivalent, especialitat 
medi ambient, sostenibilitat i sector primari 

Codi plaça: GT1 

Denominació de la plaça segons plantilla: Tècnic/a polivalent  

Règim jurídic:  laboral fix 

Categoria: tècnic 

Grup de classificació: B 

Subgrup de classificació: B4 

Nombre de places convocades: 1 

Adscripció: Gabinet Tècnic 

Funcions. En els àmbits competència del CTESC i, específicament en l’àmbit de 
sostenibilitat, medi ambient i sector primari, participar en l’elaboració dels dictàmens, 
elaborar informes, analitzar i fer el seguiment d’indicadors diversos i elaborar la Memòria 
sobre la situació socioeconòmica i laboral. 

Titulació requerida. Titulació oficial de nivell universitari de grau superior o llicenciatura en 
Biologia . 

Formació addicional. Es valoraran cursos o activitats formatives dels següents àmbits: 

 Eines d'ofimàtica i treball en línia 

 Eines d’estadística 

Mèrits específics 

Publicacions relacionades amb l’àmbit funcional de la plaça. 

Annex 2 – Bases específiques plaça de tècnic/a polivalent, especialitat 
salut, cultura i desigualtats socials 

Codi plaça: GT2 

Denominació de la plaça segons plantilla: Tècnic/a polivalent  
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Règim jurídic: laboral fix 

Categoria: tècnic/a 

Grup de classificació: B 

Subgrup de classificació: B4 

Nombre de places convocades: 1 

Adscripció: Gabinet Tècnic 

Funcions: En els àmbits competència del CTESC i, específicament en l’àmbit de salut,  
cultura i desigualtats socials, participar en l’elaboració dels dictàmens, elaborar informes, 
analitzar i fer el seguiment d’indicadors diversos i elaborar la Memòria sobre la situació 
socioeconòmica i laboral. 

Titulació requerida: Titulació oficial de nivell universitari de grau superior o llicenciatura en 
Sociologia. 

Formació addicional: Es valoraran cursos o activitats formatives dels següents àmbits: 

 Eines d'ofimàtica i treball en línia  

 Tècniques d’investigació sociològica 

 Gestió de projectes 

Mèrits específics: Publicacions relacionades amb l’àmbit funcional de la plaça. 

 

Annex 3 – Bases específiques plaça tècnic/a polivalent, especialitat mer-
cat de treball i infraestructures 

Codi plaça: GE 

Denominació de la plaça segons plantilla: tècnic/a polivalent  

Règim jurídic:  laboral fix 

Categoria: tècnic/a  

Grup de classificació: B 

Subgrup de classificació: B4 
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Nombre de places convocades: 1 

Adscripció: Gabinet Econòmic 

Funcions. En els àmbits competència del CTESC i, específicament en l’àmbit del mercat de 
treball i les infraestructures, participar en l’elaboració dels dictàmens, elaborar informes, 
analitzar i fer el seguiment d’indicadors diversos i elaborar la Memòria sobre la situació 
socioeconòmica i laboral. 

Titulació requerida. Titulació oficial de nivell universitari de grau superior o llicenciatura en 
Economia. 

Formació addicional. Es valoraran cursos o activitats formatives dels següents àmbits: 

 Eines d'ofimàtica i treball en línia. 

 Llenguatge orientat a anàlisi estadístic R. 

 Cartografia i SIG. 

Mèrits específics: Publicacions relacionades amb l’àmbit funcional de la plaça. 

 

 


