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Resolució del President del Consell Econòmic i Social de Catalunya, per la que 
s’aprova les llistes provisionals de persones admeses i excloses al procés d’estabi-
lització per a ingrés com personal laboral fix convocat per Resolució EMT/3748/2022, 
de 29 de novembre de 2022 

D’acord amb les bases de la convocatòria del procés d’estabilització per a ingrés com per-
sonal laboral fix del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya publicada per Re-
solució EMT/3748/2022, de 29 de novembre de 2022  

Resolc: 

1. Aprovar i fer públiques les llistes de persones aspirants admeses i excloses, amb 
expressió de l’exempció de la realització de les proves de coneixement de llengua 
catalana i llengua castellana. 

2. Les persones omeses disposen d’un termini de 10 dies hàbils comptats a partir del 
dia següent a la publicació d’aquesta Resolució a la web del CTESC per subsanar 
els defectes que hagin motivat la seva omissió. Els escrits s’han de dirigir al correu 
electrònic secretaria.ctesc@gencat.cat. 

3. Les persones que, dins el termini assenyalat no reclamin contra l’omissió justificant 
el seu dret a ser incloses en la llista de persones admeses, seran definitivament 
excloses del procés selectiu.  

Barcelona, 11 de gener de 2023 

 

 

Toni Mora Núñez 

President del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
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Llistes provisionals de persones admeses i excloses 

Convocatòria: GT 1 

Persones admeses 

DNI Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom 

Nom Exempció  

Coneixements llengua 
catalana i llengua caste-

llana  

XXX7805XX Miñarro Acosta Eva Si 

Persones excloses 

No hi ha persones excloses. 

Convocatòria: GT 2 

Persones admeses 

DNI Primer Cognom Segon Cognom Nom Exempció  

Coneixements llengua cata-
lana i llengua castellana  

XXX3725XX Herrera Aragón Diego Si 

Persones excloses 

No hi ha persones excloses. 

Convocatòria: GE 

Persones admeses 

DNI Primer 
Cognom 

Segon Cognom Nom Exempció  

Coneixements 
llengua cata-
lana i llengua 

castellana  

XXX7153XX Vives Campdepadrós Matias Si 

Persones excloses 

No hi ha persones excloses. 
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