CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Resolució de convocatòria de selecció de personal per a la provisió del lloc de treball
de cap de Comunicació i Difusió del Consorci per a la Normalització Lingüística
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un ens públic de caràcter associatiu,
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, integrat, amb caràcter voluntari, per
les administracions públiques que figuren a l’annex 2 dels Estatuts del CPNL, aprovats per
l’Acord de Govern GOV/43/2018, de 10 de juliol (DOGC 7662 de 12.7.2018).
L’article 1 dels Estatuts del CPNL disposa que el Consorci s’adscriu a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de política
lingüística, i es regeix pels seus Estatuts, pel reglament de règim interior del Consorci, per la
normativa general reguladora dels consorcis i, supletòriament, per la normativa aplicable a
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. L’article 23 dels Estatuts preveu que el règim
jurídic d’aplicació al personal del Consorci és el que correspon al personal de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya.
El conveni col·lectiu del CPNL, publicat mitjançant Resolució TRE/1736/2007, de 22 de maig
(DOGC núm. 4903 de 13.6.2007), regula la provisió de vacants del Consorci per a la
Normalització Lingüística.
L’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, disposa que el
personal al servei dels consorcis pot ser funcionari o laboral i ha de procedir exclusivament de
les administracions participants.
El lloc de cap de Comunicació i Difusió del CPNL està vacant.
L’article 13 dels Estatuts del CPNL, aprovats per Acord de Govern GOV/43/2018, de 10 de
juliol, disposa que correspon a la Gerència exercir la funció de direcció del personal del
Consorci.
D’acord amb l’anterior,
RESOLC:
1.- Convocar concurs interadministratiu de mèrits amb proves selectives per a la provisió del
lloc de treball de cap de Comunicació i Difusió del Consorci per a la Normalització Lingüística.
2- Aprovar les bases de la convocatòria que figuren a l’annex d’aquesta Resolució.
3.- Fer pública la convocatòria al DOGC.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el gerent del CPNL, en el
termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat
contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà
de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei
29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
El gerent
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Annex
Bases específiques de la convocatòria de selecció de personal per a la provisió del lloc
de treball de cap de Comunicació i Difusió del Consorci per a la Normalització
Lingüística, entre el personal de les administracions consorciades i el seu sector públic
1. Objecte de la convocatòria
És objecte d'aquesta convocatòria la selecció per a la provisió del lloc de treball de cap de
Comunicació i Difusió del Consorci per a la Normalització Lingüística (en endavant, CPNL),
entre el personal de les administracions consorciades al CPNL i el seu sector públic.
2. Sistema selectiu
El procediment de selecció és el concurs interadministratiu de mèrits amb proves selectives.
Només es podran presentar aquelles persones que estiguin en servei actiu com a funcionari
de carrera, personal estatutari o personal laboral fix al CPNL, a l’Administració de la Generalitat
de Catalunya o als ens i entitats del seu sector públic, o a les administracions consorciades al
CPNL.
3. Condicions del lloc de treball i retribucions
3.1. Característiques bàsiques del lloc de treball
Nom del lloc de treball: cap de Comunicació i Difusió
Categoria professional: A2 (Altres tècnics)
Unitat orgànica: Comunicació i Difusió, Gerència
Centre de treball: Consorci per a la Normalització Lingüística
Adreça: C. de Muntaner, 221
Localitat: Barcelona
Jornada: 37,5 hores setmanals, i disponibilitat per treballar fora de l’horari
Horari: de dilluns a divendres
Import anual brut: 47.817,40 €
3.2. Les funcions del lloc de treball, amb caràcter general, seran les següents (vegeu annex
I):
 Donar suport i assistir la Gerència en matèria de comunicació externa i institucional
i de difusió del Consorci.
 Elaborar, implementar i supervisar el pla de comunicació i difusió intern i extern,
en coordinació amb el departament competent en matèria de política lingüística.
 Coordinar les relacions de les diverses unitats i centres de normalització lingüística
amb els mitjans de comunicació.
 Fer l’anàlisi de la repercussió del contingut informatiu i de la difusió en els diferents
mitjans de comunicació i xarxes socials.
 Elaborar notes de premsa, comunicats i preparar entrevistes i reportatges relatius
a les activitats del Consorci.
 Preparar l’estratègia comunicativa de les campanyes institucionals impulsades
pel CPNL.
 Exercir la direcció del personal de la unitat.
 Integrar l'activitat preventiva en el desenvolupament de les tasques internes.

Muntaner, 221 – 08036 Barcelona – cpnl@cpnl.cat - tel. 93 272 31 00 – www.cpnl.cat

Doc.original signat per:
JOSEP MADORELL I BONORA
09/03/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web www.gencat.cat/csv

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0DS98N1RV1JANRPSW4MUJFW55RXM0R7F*
0DS98N1RV1JANRPSW4MUJFW55RXM0R7F

Data creació còpia:
20/05/2021 18:00:22
Data caducitat còpia:
20/05/2024 00:00:00
Pàgina 2 de 16

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

4. Requisits dels participants
Per poder participar en aquest procés de selecció, les persones interessades han de reunir els
requisits generals previstos en aquest punt i els específics necessaris per a ser contractades
que preveu l’annex I d’aquestes bases.
Els aspirants han de complir els requisits següents:
a) Estar en servei actiu com a funcionari de carrera, personal estatutari o personal laboral fix
al CPNL, a l’Administració de la Generalitat de Catalunya o ens i entitats del seu sector públic
o en administracions consorciades al CPNL.
b)Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.
Igualment podrà ser admès/a qui tingui la condició de cònjuge espanyol o de nacional d’altres
estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors
de 21 anys o majors d’aquesta edat dependents. Igualment, s’estendrà a les persones incloses
en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats
per Espanya, en els quals sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.
c) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver
estat mai separat/da, per resolució disciplinària ferma, mitjançant expedient disciplinari, del
servei de l’Estat, les Comunitats Autònomes o l’Administració Local. En el cas de tenir la
nacionalitat d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat
sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos
termes, l’accés a l’ocupació pública.
d) Estar en possessió del grau o llicenciatura en Periodisme o bé qualsevol grau o llicenciatura
juntament amb un màster relacionat amb comunicació i difusió, d’acord amb l’annex I
d’aquestes bases. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar, en la data límit per
a la inscripció, la credencial que acrediti la seva homologació per l’Estat Espanyol.
e) Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per a l’exercici de les funcions pròpies de
la plaça convocada.
f) Tenir complerts 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa, si escau, en la data
que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. L’acreditació s’efectuarà mitjançant
fotocòpia del DNI o document identificació legal equivalent vigent.
g) No estar afectat/da per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 26
de desembre, que es refereix al personal al servei de les administracions públiques.
h) Estar en possessió del nivell de coneixement de llengua catalana necessari per al
desenvolupament de les funcions de la categoria professional del lloc de treball, previst a
l’annex I, d’acord amb allò establert al 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 (DOGC 3660, de 19.6.2002) i
les equivalències que determina l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, 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 (DOGC núm. 5511 de
23.11.2009), modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril (DOGC núm. 5610, de
19.04.2010). Respecte dels aspirants que no aporten justificació documental del nivell de
coneixements de llengua catalana, aquest requisit es podrà valorar amb la superació d’una
prova específica, la qual es realitzarà durant la fase d’oposició. La qualificació de la prova ha
de ser d’apte o no apte.
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Els requisits establerts s’han de complir en la data d’expiració del termini assenyalat per a la
presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria i s’han de mantenir durant el
procés de selecció.
Les condicions i requisits s’han d’acreditar d’acord amb el que s’estableix en aquestes bases.
Això no obstant, si durant el procés selectiu el tribunal qualificador considera que existeixen
raons suficients, podrà demanar l’acreditació de totes o algunes de les condicions requerides.
5. Formalització de la sol·licitud i termini
5.1 Presentació i termini de la sol·licitud de participació
La sol·licitud i altres tràmits associats a la participació s’han de dur a terme per mitjans
electrònics, a través de la plataforma Tràmits Gencat accedint a l’adreça
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&setlocale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=CPNL05SOLC mitjançant el formulari habilitat a
l’efecte i seguint les instruccions que proporciona la mateixa aplicació. El codi de l’oferta que
s’ha de fer constar és CPNL_004_2021. Les sol·licituds de participació enviades per aquest
portal queden registrades automàticament en el Registre general electrònic.
El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
publicació de la convocatòria al DOGC.
Per a qualsevol consulta, podeu escriure a l’adreça de correu electrònic gestio.llocs@cpnl.cat.
5.2 Contingut de la sol·licitud
Les dades personals, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic declarades per la persona
participant en la sol·licitud es consideren com les úniques vàlides als efectes de notificacions.
En la mateixa sol·licitud, les persones aspirants declaren, responsablement, que són certes
les dades que hi consignen, que compleixen tots els requisits i les condicions per poder
participar a la convocatòria i que ho mantindran així durant tot el procés.
És responsabilitat exclusiva de les persones participants l’exactitud i la veracitat de la
informació i les dades que hagin declarat en la sol·licitud de participació, així com la
corresponent comunicació a l'òrgan convocant de qualsevol canvi en aquestes dades. Per tant,
qui incorri en inexactituds o falsedats podrà ser exclòs de la convocatòria en qualsevol
moment.
Les persones participants podran consultar les sol·licituds presentades, així com fer el
seguiment de l'estat del seu tràmit, accedint, des de la seu electrònica de la Generalitat
https://ovt.gencat.cat/carpetaciutadana360#/acces (apartat “Àrea privada”). Aquest espai
permet consultar els canvis d'estat del tràmit, així com esmenar la documentació presentada,
respondre requeriments d'informació o de documents, o presentar renúncies.
6. Llista de persones admeses i excloses (provisional i definitiva)
6.1 Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini per presentar les sol·licituds, es publicarà en el web del CPNL la llista
provisional de les persones admeses i excloses. Es publicaran les inicials de les persones
interessades i, en cas que coincideixin les inicials de dos o més candidats, s’afegirà part del
número de NIF de manera que se’n publicaran els dígits que ocupin les posicions quarta,
cinquena, sisena i setena.
Si es tracta d’un NIE, es publicaran els dígits que ocupin els llocs quart, cinquè, sisè i setè, i
no es publicarà mai el primer caràcter alfabètic. En cas dels passaports, s’evitaran igualment
els caràcters alfabètics i es publicaran els dígits que ocupin la tercera, quarta, cinquena i sisena
Muntaner, 221 – 08036 Barcelona – cpnl@cpnl.cat - tel. 93 272 31 00 – www.cpnl.cat

Doc.original signat per:
JOSEP MADORELL I BONORA
09/03/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web www.gencat.cat/csv

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0DS98N1RV1JANRPSW4MUJFW55RXM0R7F*
0DS98N1RV1JANRPSW4MUJFW55RXM0R7F

Data creació còpia:
20/05/2021 18:00:22
Data caducitat còpia:
20/05/2024 00:00:00
Pàgina 4 de 16

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

posició. En qualsevol cas, si hi ha altres tipus de documents identificatius, se seguiran les
recomanacions de l’AEPD.
La relació de persones admeses provisionalment estarà ordenada seguint l’ordre alfabètic del
primer cognom.
La relació de persones excloses provisionalment estarà ordenada de la mateixa manera i inclourà
el motiu d’exclusió.
La publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos concedirà un termini de 10 dies
hàbils per presentar esmenes o reclamacions contra aquesta llista. Les reclamacions s’hauran
de presentar a l’espai “Àrea privada” https://ovt.gencat.cat/carpetaciutadana360#/acces
6.2. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de reclamacions i resoltes les incidències o reclamacions es farà pública
en el web del CPNL la llista definitiva dels participants i constarà de la relació definitiva de
participants admesos i exclosos, ordenada alfabèticament, de la manera que s’ha indicat en el
punt 6.1.
L’admissió al procés selectiu no implica el reconeixement, a les persones interessades, de la
possessió dels requisits exigits a les bases, els quals seran comprovats al final de procés.
7. Procés de selecció
El procés de selecció constarà de tres fases: fase d’oposició, fase de concurs i entrevista. El
resultat final estarà format per la suma de les puntuacions obtingudes en les diferents fases,
sempre que s’hagi superat la puntuació mínima de la fase d’oposició.
El CPNL podrà rectificar en qualsevol moment d’ofici o a instància de les persones
interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
El tribunal qualificador repartirà els punts per a cadascun dels apartats d’acord amb l’annex II.
7.1. Fase d’oposició
Si les condicions establertes per les autoritats corresponents no permeten fer la fase d’oposició
presencialment, s'habilitaran els mecanismes i instruments necessaris per a poder fer les
diferents proves per altres mitjans, inclosos els telemàtics.
7.1.1 Primera prova
Es tracta d’un exercici escrit relacionat amb els coneixements teòrics i pràctics propis del lloc
convocat. Tindrà caràcter eliminatori i les persones candidates a ocupar el lloc convocat
hauran d’obtenir una puntuació mínima de 15 punts sobre 20, d’acord amb el que s’estableix
a l’annex II.
7.1.2 Segona prova
Aquesta prova consisteix en una avaluació de coneixements de la llengua catalana de caràcter
obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n'estiguin exemptes, d’acord amb
el que disposa la base 4.h).
Contingut de la prova d'avaluació de coneixements de llengua catalana:
Aquesta prova, que es realitzarà davant el Tribunal Qualificador i, si escau, dels assessors
especialistes, consta de dues parts:
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a) Primera part. S'hi avaluen el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un
text d’unes 180 paraules aproximadament; la comprensió lectora, per mitjà de la
lectura i preguntes sobre un text escrit, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant
exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.
b) 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 aquesta prova és d'1 hora i 30 minuts per a la primera part, i 10 minuts,
per a la segona.
La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.
Per ser declarat apte en aquesta prova s'ha d'obtenir com a mínim un 70% de la puntuació
total, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i coneixement
del català.
7.2. Fase de concurs
7.2.1 Valoració de mèrits
Es valoraran els mèrits que la persona hagi declarat en el moment de presentar la sol·licitud
de participació d’acord amb els barems que es determinen en l’annex II. No es valoraran els
mèrits assolits o declarats amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació
de sol·licituds.
Quan no es puguin justificar uns coneixements específics per manca de documentació oficial,
el tribunal qualificador té la potestat de decidir quin serà el procediment més adequat per
valorar-los.
La presentació de documentació justificativa dels mèrits declarats fora del termini atorgat,
d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.2. suposarà la no valoració d’aquell o aquells mèrits.
La formació acreditada en què no consti el nombre d’hores lectives no es valorarà. Tampoc no
es valoraran les titulacions acadèmiques exigides com a requisit per participar en aquest
procés. Les diferents edicions d’un mateix curs seran valorades un sol cop.
Es podrà requerir a les persones participants l’esmena o aclariments de la documentació
lliurada. En el cas de no ser esmenades o aclarides, el tribunal qualificador valorarà la
desestimació de la candidatura.
7.2.2 Acreditació de mèrits i termini
Els mèrits s'acreditaran documentalment i s’hauran de presentar a l’espai “Àrea privada”
https://ovt.gencat.cat/carpetaciutadana360#/acces aportant la següent documentació:
- Documentació acreditativa de l’experiència laboral i de la formació complementària
justificativa dels mèrits al·legats en el currículum
L’experiència laboral en administracions públiques s’acreditarà mitjançant certificat de
serveis prestats
- La formació s’acreditarà mitjançant les titulacions o 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 escau
- Certificat ACTIC
- Títol, diploma i/o certificat acreditatiu d’estar en possessió del nivell de coneixement
de llengua catalana necessari per al desenvolupament de les funcions de la categoria
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professional del lloc de treball, previst a l’annex I, d’acord amb l’establert a la base 4.h).
No cal aportar aquest document en el cas que el certificat hagi estat emès per al CPNL
La documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d’anar acompanyada de la
corresponent traducció jurada al català o al castellà.
En l’espai “Àrea privada” https://ovt.gencat.cat/carpetaciutadana360#/acces s’informarà, amb
caràcter previ, del termini per aportar la documentació dels mèrits.
7.2.3 Consulta i comprovació de dades
La persona participant ha de presentar, a través de l’espai “Àrea privada”
https://ovt.gencat.cat/carpetaciutadana360#/acces i en el mateix moment que aporta la
documentació relacionada amb els mèrits a valorar, el document d’autorització a la consulta
de les dades (vegeu annex III), signada electrònicament, perquè l’òrgan convocant, mitjançant
la Plataforma d'integració i col·laboració administrativa (PICA) i en nom de la persona
participant, faci la consulta de les dades del document d'identificació (DNI/NIE), de les
titulacions oficials, certificats ACTIC i grau de discapacitat, si escau. Així mateix, es consultarà
les dades referents al certificat de nivell de català requerit sempre que hagi estat emès pel
CPNL.
Si no disposeu de signatura electrònica, el certificat digital idCAT, permet operar amb
l’Administració i assegurar la integritat i la confidencialitat de les dades que es trameten: signar
formularis i també correus i altres documents electrònics. Trobareu més informació en el
següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/idCAT/
No obstant això, la persona participant pot fer constar, a l'apartat corresponent del document
d’autorització a la consulta de dades, l'oposició expressa a la consulta i comprovació de les
dades i dels documents esmentats anteriorment. En aquest cas, haurà d'aportar, dins el termini
d’acreditació de mèrits establert a l’apartat 7.2.2, la documentació següent:
 document identificació (DNI/NIE)
 titulacions oficials
 certificats ACTIC
 certificats oficials d’altres idiomes
 documentació acreditativa del grau de discapacitat, si escau
7.3 Test de competències professionals
Aquesta prova té caràcter obligatori i en cap cas serà eliminatòria.
Aquest exercici consisteix a respondre un qüestionari en línia sobre les competències
professionals relacionades amb el lloc de treball previst en l'annex I. El qüestionari consta de
170 elements i avalua 20 competències clau en l’àmbit professional, agrupades en 5 àrees
temàtiques.
La qualificació màxima a atorgar serà de 5 punts.
El tribunal qualificador tindrà la potestat de decidir quin serà el repartiment de la puntuació per
a cada àrea temàtica.
El temps per dur a terme el qüestionari és d’aproximadament 30 minuts.
7.4. Entrevista
Els/les aspirants que hagin superat les proves de la fase d’oposició i desprès de realitzar-se la
valoració dels mèrits d’aquesta convocatòria podran ser cridats per a la realització d’una
entrevista per tal d’avaluar l’ajustament del seu perfil als requeriments del lloc. Aquesta prova
té caràcter facultatiu per part del Tribunal i en cap cas serà eliminatòria.
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Per realitzar l’entrevista basada en competències, d’acord amb els barems que es determinen
en l’annex II, el Tribunal podrà comptar amb assessorament per part de personal tècnic
qualificat.
La qualificació màxima a atorgar serà de 5 punts.
7.4. Publicació dels resultats i presentació d’al·legacions
Finalitzades les fases d’oposició, de concurs i entrevista, es publicaran en el web del CPNL
els resultats de la prova convocada, de la prova de català, la valoració de mèrits i de
l’entrevista, si escau.
Les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin convenients sobre els
resultats obtinguts dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació
en el web del CPNL dels resultats. Les al·legacions s’hauran de presentar a l’espai “Àrea
privada” https://ovt.gencat.cat/carpetaciutadana360#/acces
8. Resultat final del concurs oposició
Un cop resoltes les reclamacions, es publicarà al web del CPNL un llistat, ordenat de major a
menor puntuació, de les qualificacions obtingudes en les diferents fases i de la manera que
s’ha indicat en el punt 6.1.
9. Acreditacions de la documentació original
Una vegada publicat el llistat de major a menor puntuació, la persona proposada com a
candidata disposarà d’un termini de 7 dies naturals per aportar els originals de la documentació
presentada per acreditar els requisits de participació i els mèrits. No caldrà aportar la
documentació que el CPNL hagi pogut comprovar mitjançant la PICA.
Aquesta acreditació es realitzarà als Serveis Centrals del CPNL, al c. de Muntaner, 221, en
horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Caldrà sol·licitar cita prèvia a través de l’adreça
gestio.llocs@cpnl.cat
Si dins el termini esmentat, tret dels casos de força major, la persona proposada com a
candidata no presenta la documentació, no reuneix els requisits exigits o no acredita
correctament els mèrits tinguts en compte per a la puntuació, restarà exclosa del procediment,
i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què
pugui haver incorregut per falsedat. En aquest supòsit la persona en segon lloc de puntuació
serà proposada candidata i disposarà d’un nou termini de 7 dies naturals per acreditar la
documentació.
10. Període de prova
S’establirà un període de prova de 6 mesos, transcorregut el qual la direcció del CPNL emetrà
informe indicant si s’ha superat. Aquest informe es donarà a conèixer a la persona interessada
que podrà formular les al·legacions que consideri oportunes.
11. Tribunal qualificador
El tribunal qualificador estarà format per:
President:
El gerent del CPNL
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Vocals:
 La cap del Servei de Recursos Humans del CPNL
 La directora de l’Àmbit de Formació i Foment del CPNL
 Una persona experta en l’àmbit de les funcions i competències objecte de la
convocatòria
Secretària:
La responsable de gestió de llocs de treball del Servei de Recursos Humans del CPNL,
que actuarà amb veu però sense vot.
Hi podran assistir, amb veu però sense vot, dos representants del Comitè d’Empresa del
CPNL.
La designació de les persones que formaran part del Tribunal es publicarà en el moment que
es faci pública la resolució que aprovi la llista definitiva d'admesos i exclosos.
El tribunal qualificador podrà disposar, si així ho creu convenient, de la incorporació de
persones assessores especialistes per a totes o algunes de les proves, que actuaran amb veu
però sense vot.
El tribunal qualificador podrà excloure del procés selectiu qualsevol persona participant que
realitzi alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d’equitat i
igualtat o altres comportaments que alterin el normal desenvolupament de qualsevol de les
fases establertes en la convocatòria.
El tribunal qualificador queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els
acords necessaris per al bon funcionament del procés de selecció, dins el marc d’aquestes
bases i de la legislació aplicable.
12. Consentiment al tractament de les dades de caràcter personal
12.1 Informació bàsica de protecció de dades del Consorci per a la Normalització Lingüística
Identificació del tractament: RECURSOS HUMANS CPNL.
Responsable del tractament: Consorci per a la Normalització Lingüística.
Finalitat del tractament: Gestió i direcció dels recursos humans del CPNL.
Legitimació: Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o
per a l’aplicació de mesures precontractuals a petició de l’interessat (article 6.1.b RGPD), i
compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (article 6.1.c).
Destinataris: No cedirem les vostres dades personals a tercers, excepte en els casos previstos
per la llei.
Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d’accés a les dades, modificarles, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el tractament o oposar-vos-hi, adreçant-vos per escrit
al Consorci per a la Normalització Lingüística, carrer de Muntaner, 221 (08036 Barcelona),
telèfon 932723100, adreça-e cpnl@cpnl.cat.
Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de
dades podeu accedir a la pàgina web del Consorci (https://www.cpnl.cat/protecciodades/recursos-humans.html).
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13. Recursos
Contra aquestes bases es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant del gerent
del CPNL d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Annex I: Descripció del lloc de treball i requisits específics

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL: CAP DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL:
Adscripció jeràrquica i
funcional

Gerència

Relacions internes

Direccions i responsables d’àmbits i serveis de Serveis
Centrals, direccions i coordinacions dels CNL

Relacions externes

Mitjans de comunicació, caps de comunicació de: DGPL,
Departament de Cultura, d’administracions públiques,
empreses i entitats culturals

PERFIL FUNCIONAL
Missió:
Impulsar i supervisar la comunicació i la difusió interna i externa del CPNL per assolir el seu
objectiu, i vetllar per la coherència del contingut informatiu i la seva difusió.

Funcions:
1) Donar suport i assistir la Gerència en matèria de comunicació externa i institucional i
de difusió del Consorci.
2)

Elaborar, implementar i supervisar el pla de comunicació i difusió intern i extern, en
coordinació amb el departament competent en matèria de política lingüística.

3) Coordinar les relacions de les diverses unitats i centres de normalització lingüística
amb els mitjans de comunicació.
4) Fer l’anàlisi de la repercussió del contingut informatiu i de la difusió en els diferents
mitjans de comunicació i xarxes socials.
5) Elaborar notes de premsa, comunicats i preparar entrevistes i reportatges relatius a les
activitats del Consorci.
6) Preparar l’estratègia comunicativa de les campanyes institucionals impulsades pel
CPNL.
7) Exercir la direcció del personal de la unitat.
8) Integrar l'activitat preventiva en el desenvolupament de les tasques internes.
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PERFIL PROFESSIONAL


Grau o llicenciatura en Periodisme, o bé qualsevol
grau o llicenciatura + màster relacionat amb
comunicació i difusió



Nivell C2 de català de la Direcció General de
Política Lingüística o equivalents



Comunicació i difusió: coneixements elevats en
comunicació estratègica, xarxes socials i entorns
virtuals, tècniques d’expressió oral i escrita, tècniques
de difusió i divulgació, eines i tècniques d’edició i
maquetació de materials, mitjans de comunicació,
màrqueting, imatge corporativa i protocol.



Coneixement en disseny i edició de publicacions
impreses i multimèdia.



Coneixement del marc legal en matèria de política
lingüística, d'organització del sector públic i
administrativa, de transparència i accés a la
informació
pública,
i
de
gestió
pública
(pressupostària, administrativa, laboral, etc.)."



Aplicació a la gestió: coneixements intermedis de
protecció de dades de caràcter personal, gestió per
processos, tècniques d'organització, sistemes de
gestió de la qualitat, gestió de projectes i programes
i redacció i presentació d'informes.



Eines TIC: cultura digital, tecnologia digital i ús de
l'ordinador i del sistema operatiu, navegació i
comunicació en el món digital, tractament de la
informació escrita, tractament de la informació
gràfica, sonora i de la imatge en moviment,
tractament de la informació numèrica, tractament de
les dades i presentació de continguts (nivell mitjà).



Coneixement ampli i detallat dels serveis del CPNL.



Direcció i execució de projectes.



Direcció d’equips i persones.



Coneixement d’altres llengües (preferentment
francès i/o anglès).



Experiència interna i/o externa en un departament
de comunicació de mínim 5 anys en el període de
2010 a 2020

Titulació requerida

Coneixements

Altres requisits o especificitats
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PERFIL COMPETENCIAL
Competència

Nivell de desenvolupament requerit

Comunicació interpersonal

4

Orientació a les persones

4

Compromís i ètica pública

4

Flexibilitat i millora contínua

4

Organització i planificació

4

Treball en equip

4

Iniciativa i innovació

4

Direcció i desenvolupament de persones

4

Anàlisi, resolució de problemes i presa de
decisions

4

Control emocional

4

Orientació a resultats

4

Gestió de la informació

4

Empatia i escolta activa

3

Persuasió i influència

4

Visió estratègica

4
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Annex II: barems
A) Fase d’oposició
Prova escrita amb diversos exercicis teòrics i pràctics relacionats amb el lloc de treball
d’acord amb l’annex I (fins a 20 punts)
B) Fase de concurs
B.I. Formació i titulacions relacionades amb el lloc de treball d’acord amb
l’annex I (fins a 3 punts)
Tenint en compte que les formacions i titulacions que són requisit d’accés per a la plaça
no es comptabilitzen, s’aplicarà l’escalat següent:
Titulacions acadèmiques relacionades amb el perfil del lloc de treball (màxim 1,5 punts)





Llicenciatura o grau: 1,25 punts
Diplomatura o enginyeria tècnica: 1 punt
Màster o doctorat: 1 punt
Postgraus: 0,75 punts
Certificats oficials d’idiomes (no es valoraran cursos d’idiomes que no tenen
equivalència amb els certificats oficials segons el MECR):
Tipus de certificats
Nivell bàsic (A1, A2)
Nivell independent (B1, B2)
Nivell experimentat (C1, C2)

Puntuació única
0,20 punts
0,50 punts
0,75 punts

Certificats AcTic: acreditació de competències en tecnologies de la informació i la
comunicació:
Tipus de certificats
Nivell bàsic
Nivell mitjà
Nivell avançat

Puntuació única
0,20 punts
0,50 punts
0,75 punts

Formació contínua relacionada amb el perfil del lloc de treball: 0,01 per hora de formació
(màxim 1,5 punts).
B.II. Experiència en funcions relacionades amb el lloc de treball d’acord amb
l’annex I (fins a 4 punts)




Més de 10 anys: 4 punts
Menys de 10 anys i més de 5 anys i un dia: 0,8 punts per any
treballat o temps proporcional
Menys de 5 anys: 0 punts

B.III. Experiència en direcció d’equips i persones (fins a 2 punts)



Més de 5 anys: 2 punts
Menys de 5 anys: 0,4 punts per any treballat o temps proporcional

B.IV. Temps treballat al CPNL (fins a 1 punt)



5 anys o més al CPNL: 1 punt
Menys de 5 anys: 0,2 per any treballat o temps proporcional
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C) Test de competències professionals
Qüestionari en línia sobre les competències professionals relacionades amb el lloc de
treball previst en l'annex I. Consta de 170 elements i avalua 20 competències clau en
l’àmbit professional, agrupades en 5 àrees temàtiques.
La qualificació màxima a atorgar serà de 5 punts.
El tribunal qualificador tindrà la potestat de decidir quin serà el repartiment de la
puntuació per a cada àrea temàtica.
El temps per dur a terme el qüestionari és d’aproximadament 30 minuts.
D) Entrevista (fins a 5 punts)
Entrevista competencial amb l’objectiu d’avaluar l’ajustament del perfil als
requeriments del lloc.
Per a la valoració d'aquesta prova, el Tribunal tindrà en compte els comportaments
observables manifestats durant l'entrevista per a cadascuna de les competències
professionals descrites a l'annex I.
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Annex III - AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DE DADES

......................................................................., amb DNI/NIE núm. .............................. , en
nom propi i als efectes de participar en la convocatòria .....................................
Que, d’acord amb el que disposa la base 7.2.3 de la convocatòria,

Autoritzo a que l'Administració pugui consultar les meves dades i documents mitjançant
la Plataforma d’integració i col·laboració administrativa (PICA)

No autoritzo a que l'Administració pugui consultar les meves dades i documents mitjançant
la Plataforma d’integració i col·laboració administrativa (PICA)

Signatura electrònica:

Muntaner, 221 – 08036 Barcelona – cpnl@cpnl.cat - tel. 93 272 31 00 – www.cpnl.cat

Doc.original signat per:
JOSEP MADORELL I BONORA
09/03/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web www.gencat.cat/csv

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ
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