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BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER INSCRIURE’S A LA BORSA DE TREBALL DEL CONSORCI 
PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA PER A LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL 
TEMPORAL DE PERFIL TÈCNIC 
 
1. Objecte de la convocatòria 
 
És objecte d'aquesta convocatòria la creació, amb caràcter temporal, d’una borsa de treball de la 
categoria de tècnics o tècniques de normalització lingüística (en endavant, TNL) per cobrir, en règim de 
contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants, substitucions o qualsevol altra situació que es 
produeixi al Consorci per a la Normalització Lingüística (en endavant, CPNL). 
 
2. Condicions del lloc de treball i retribucions  
 
2.1. Característiques bàsiques del lloc de treball 
 
Denominació: Tècnic/a de normalització lingüística (TNL) 
Règim jurídic: laboral 
Categoria laboral: tècnic/a de grau  mitjà 
Grup de classificació: grup A2 
Les retribucions brutes mensuals del lloc de treball a jornada completa seran: sou base (1.581,01€) , 
complement específic (207,53€) i complement de dedicació i polivalència (298,98€) del conveni 
col·lectiu vigent del CPNL. 
 
2.2. Les funcions del lloc de treball, amb caràcter general, seran les següents: 
 

 Difondre i executar l’oferta de serveis del CPNL i assessorar les empreses, entitats, institucions 
i població en general en matèria lingüística. 

 Preparar i portar a terme els cursos de català, tant presencials com en línia, i tota la gestió que 
se’n derivi. 

 Desenvolupar les estratègies per a la dinamització lingüística del territori i mantenir i potenciar 
les relacions ja establertes amb les empreses, organitzacions i ens locals per donar a conèixer 
l’oferta de serveis del CPNL. 

 Analitzar, diagnosticar i, si escau, desenvolupar el Pla de Normalització lingüística al territori, 
així com en empreses públiques i privades. 

 Col·laborar en els processos de selecció en entitats públiques o privades.  
 Elaborar materials didàctics i de difusió. 

 
3. Requisits dels participants 
 
Per tal de formar part de la borsa de treball, les persones interessades han de reunir els requisits 
generals previstos en aquest punt i els específics necessaris per a ser contractats que preveu l’annex I 
d’aquestes bases. 
 
Els aspirants han de complir els requisits següents: 
 
a)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 que sigui 
d’aplicació la lliure circulació de treballadors.  
b) 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.  
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c) Estar en possessió del títol universitari de grau en Filologia Catalana o qualsevol dels títols 
universitaris homologats, 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 en línia, la credencial que acrediti la seva 
homologació per l’Estat Espanyol. En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida com a 
requisit, correspon a l’aspirant acreditar-ne la seva equivalència mitjançant norma legal o certificació 
expedida pel Ministeri.  
d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions 
corresponents.  
e) Tenir complerts 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa, en la data que finalitzi el 
termini de presentació de sol·licituds. L’acreditació s’efectuarà mitjançant fotocòpia del DNI o document 
identificatiu legal equivalent vigent.  
f) 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.  
g) Certificat negatiu d’antecedents penals per delictes sexuals, o almenys el justificant d’haver-lo 
demanat dins el període de presentació d’instàncies.  
 
Els requisits establerts prèviament s’han de complir amb referència a 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 tota la vigència de la borsa.  
 
Les condicions i requisits s’han d’acreditar d’acord amb el que s’estableix en aquestes bases. Això no 
obstant, si durant els processos selectius els tribunals consideren que existeixen raons suficients, 
podran demanar l’acreditació de totes o algunes de les condicions requerides. 
 
Els requisits específics s’acreditaran mitjançant la presentació de la documentació corresponent. Es 
podran lliurar, juntament amb la documentació que acreditin els mèrits al·legats, a partir del dia següent 
a la publicació de les bases de la convocatòria.  
 
Tota la documentació es podrà lliurar als Serveis Centrals del CPNL (C. de Muntaner, 221, Barcelona) 
o a qualsevol de les direccions dels CNL (consulteu en el web www.cpnl.cat els horaris d’atenció al 
públic de la seu on voleu lliurar la documentació). 
 
Les persones que ja han estat contractades com a TNL anteriorment al CPNL no caldrà que facin 
arribar les titulacions que acrediten els requisits específics (perquè ja es van validar en el seu moment). 
 
 
4. Formalització de les sol·licituds 
 
La participació a la borsa de treball per a les persones que reuneixen els requisits establerts al punt 3, 
es formalitzarà a través de l’aplicació informàtica, que trobareu en el següent enllaç: 
http://borsa.cpnl.cat/ 
 
Per a qualsevol consulta, podeu escriure a l’adreça de correu electrònic gestio.llocs@cpnl.cat  
 
4.1. Participants de la borsa vigent  
 
Les persones que ja formen part de la borsa en el grup professional de TNL (independentment que 
estiguin actualment contractades o no) han de confirmar la seva continuïtat formalitzant la seva 
participació a través de l’aplicació informàtica. 
 
Les persones que no confirmin expressament la seva continuïtat a la borsa de treball s’entendrà que 
rebutgen participar-hi.  
 
4.2 Nous participants  
 
Les persones que estiguin interessades en formar part de la borsa de treball en el grup professional de 
TNL, hauran de formalitzar la seva participació segons el que estableix el punt 4 d’aquestes bases. 

http://www.cpnl.cat/
http://borsa.cpnl.cat/
mailto:gestio.llocs@cpnl.cat
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4.3. Documentació i termini d’inscripció 
 
El termini de formalització de la inscripció i de presentació de la documentació corresponent finalitza el 
21 de setembre de 2018 a les 14 hores. 
 
La documentació que cal lliurar complementària a la inscripció en línia a la borsa de treball és: 

- Fotocòpia de DNI, NIE o passaport en vigor 
- Fotocòpia o certificat de la titulació requerida 
- Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Els aspirants d’origen 

estranger o que no tinguin la nacionalitat espanyola, a més, hauran de presentar un certificat 
negatiu d’antecedents penals dels país d’origen, traduït i legalitzat d’acord amb els Convenis 
Internacionals existents, amb relació als delictes a què e refereix l’article 13.5 e la Llei Orgànica 
1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i 
de la Llei d’Enjudiciament Civil 

- Currículum professional 
- Documentació acreditativa de l’experiència laboral i de la formació complementària justificativa 

dels mèrits al·legats en el currículum:  
o L’experiència laboral en administracions públiques s’acreditarà mitjançant certificat de 

serveis prestats i un informe del responsable del servei amb les funcions realitzades (si 
escau)  

o L’experiència laboral en empreses privades i entitats s’acreditarà mitjançant informe de 
vida laboral expedit per la TGSS, juntament amb el contracte i un certificat de 
l’empresa en què es facin constar les funcions realitzades 

- La formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de 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 

- Els aspirants que tinguin la condició legal de discapacitats, hauran d’adjuntar el certificat de 
l’equip de valoració que acrediti la condició esmentada. 

 
4.4. La documentació es presentarà original o fotocòpia degudament compulsada. La documentació 
que es presenti en llengua estrangera haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.  
 
5. Valoració dels mèrits 
 
Es valoraran els mèrits que la persona candidata hagi al·legat i acreditat documentalment, mitjançant 
fotocòpies compulsades, d’acord amb els barems que es determinen en l’annex II. En els casos 
següents no cal presentar justificacions: contractes laborals formalitzats amb el CPNL i formació 
interna feta al CPNL amb lliurament de certificat d’assistència. En tots els altres casos la justificació és 
imprescindible. 
 
La compulsa és la certificació amb un segell estampat on consta que la còpia reprodueix fidelment 
l’original, amb el nom i el càrrec de qui emet la compulsa i la seva signatura. L’omissió d’alguna 
d’aquestes dades en la compulsa d’un document pot ocasionar l’exclusió d’aquest mèrit en la 
convocatòria.  
 
La documentació es pot compulsar directament a Serveis Centrals del CPNL en horari de matí, de 9 a 
14 h, dins dels límits de la convocatòria o a qualsevol de les seus (direcció) dels CNL (consulteu en el 
web www.cpnl.cat els horaris d’atenció al públic de la seu on voleu lliurar la documentació)  
 
Quan no es puguin justificar uns coneixements específics per manca de documentació oficial, la 
Comissió de la borsa té la potestat de decidir quin serà el procediment més adequat per valorar-los. 
 
La presentació de documentació fora del termini establert suposarà la no valoració d’aquell o aquells  
mèrits. 
 

http://www.cpnl.cat/
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La formació acreditada en què no consti el nombre d’hores lectives no es valorarà. Tampoc es 
valoraran les titulacions acadèmiques exigides com a requisit per participar en aquest procés. Les 
diferents edicions d’un mateix curs seran valorats 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, la Comissió Paritària (CP) valorarà la desestimació de la 
candidatura. 
 
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. 
 
6. Resolució de la convocatòria 
 
6.1. La llista provisional de les persones admeses i excloses amb la puntuació provisional podrà ser 
consultada a la mateixa aplicació a partir de l’11 d’octubre de 2018, a partir de les 15 hores. Les dades que 
es publicaran seran: nom i cognoms, puntuació provisional i l’estat de la sol·licitud. 
 
La relació de persones excloses provisionalment estarà ordenada per ordre alfabètic amb indicació del 
motiu d’exclusió. 
 
6.2. El termini de presentació de reclamacions contra aquesta llista provisional d’admesos i exclosos 
finalitza el 22 d’octubre de 2018 a les 14 hores. Les al·legacions i reclamacions s’hauran de presentar 
per escrit als Serveis Centrals del CPNL en horari de 9 a 14 hores. 
 
6.3. El dia 30 d’octubre de 2018 es publicarà la llista definitiva dels participants i constarà de: 
 

a) La relació definitiva de participants admesos i exclosos, ordenada alfabèticament  
b) La relació definitiva de participants ordenats d’acord amb la puntuació obtinguda (de major a 

menor puntuació) i estat a la borsa (contractat o no) Aquesta puntuació serà fixa durant la 
vigència de la convocatòria, mentre no s’habilitin períodes d’actualització de mèrits, d’acord 
amb el punt 5.1.1. de l’Acord sobre el règim general de funcionament de la borsa de treball del 
CPNL. 

c) La publicació d’una llista definitiva d’admesos i exclosos deixa sense efectes les anteriors. 
 

7. Gestió de la borsa de treball: provisió de vacants i procés d’adjudicació 
 
7.1. Sistema d’adjudicació 
 
El CPNL es posarà en contacte per número d’ordre de llista amb les persones candidates els 
dimecres i els proposarà la o les places vacants. La persona candidata tindrà quinze minuts per decidir 
si accepta la vacant. Si la persona adjudicatària no l’accepta, el CPNL es posarà en contacte amb la 
persona següent de la llista.  
 
Si la persona candidata no es pot localitzar, el procediment per poder passar a la següent persona de 
la llista és: 
 

- Es deixarà un missatge a la bústia de veu del telèfon, si això és possible. 
- S’enviarà un avís per correu electrònic, el qual contindrà també la informació sobre el lloc  

vacant disponible. 
- Si en un període de 10 minuts la persona candidata no es posa en contacte amb el CPNL, es 

farà un primer re intent de trucada. 
- En cas que en aquest primer re intent no es localitzi la persona candidata, s’inicia novament el 

procediment amb la següent persona de la llista. 
- A partir d’aquí es faran dues trucades més a la primera persona, amb un interval de deu 

minuts. 
 
El CPNL podrà contactar altres dies amb les persones de la llista per urgència de la contractació. 
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L’ordre de la llista vindrà determinat per la puntuació obtinguda per cada candidatura així com les 
preferències que hagi marcat en base a: 

- disponibilitat de jornada 
- disponibilitat horària 
- disponibilitat geogràfica 
- disponibilitat per treballar els mesos de juliol i/o agost 
- disponibilitat per treballar en dissabte 
- disponibilitat per impartir cursos de nivell superior 
- disponibilitat de vehicle 
- preferència per realitzar funcions en l’àmbit de: 

 ensenyament 
 dinamització  
 assessorament 

 
7.2. Correspon a les persones que integren la borsa de treball l’obligació de facilitar i actualitzar en tot 
moment les dades de contacte (adreça de correu electrònic i telèfons de contacte). 
 
7.3. Finalitzat el període de treball, sempre  que la borsa de treball continuï vigent, l’aspirant tornarà a 
la mateixa posició que ocupava a la borsa, a l’expectativa de noves crides. 
 
7.4. La permanència del personal seleccionat en aquesta borsa resta supeditada al que estableix el 
punt 5.3. de l’Acord sobre el règim general de funcionament general de la borsa de treball del CPNL 
 
7.5. La vigència màxima de la borsa és de tres anys a comptar des de la seva constitució. Tanmateix, 
la borsa podrà ser cancel·lada en qualsevol moment quan ja no serveixi per a l’objectiu per al qual es 
va constituir. 
 
7.6. Ampliació de la borsa 
 
En el cas que no hagi finalitzat el termini de duració de la borsa i/o les persones que hi restin siguin 
insuficients per cobrir la demanda de treball del CPNL, es podrà convocar un nou procés selectiu per 
ampliar el nombre de persones inscrites a la borsa (segons estableix el punt 5.1.1. de l’Acord sobre el 
règim de funcionament general de la borsa de treball del CPNL).  
 
7.7. Els integrants de la borsa de treball únicament seran titulars d’una expectativa de dret a ser 
contractats temporalment, per ordre de puntuació. 
 
7.8. Requisits per a la contractació 
 
La formalització del contracte restarà condicionada a l’acompliment de la totalitat dels requisits formals 
de la convocatòria. Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d’anar 
acompanyada de la corresponent traducció jurada. 
 
8. Període de prova 
 

S’establirà un període de prova, de conformitat amb allò que estableix l’EBEP, transcorregut el qual, la 

direcció del CNL de referència 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. 

  

 

 

http://arxius.cpnl.cat/arxius/personal/2014/Acord_BdT_juny_2014.pdf
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9. Consentiment al tractament de les dades de caràcter personal 
 
Informació bàsica de protecció de dades del tractament: BORSA DE TREBALL 
  
Identificació del tractament: Borsa de treball. 
  
Responsable del tractament: Consorci per a la Normalització Lingüística. 
  
Finalitat del tractament: Gestionar la selecció del personal. 
  
Legitimació: Consentiment de la persona interessada i 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). 
  
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, modificar-les, 
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/proteccio-dades/borsa-de-
treball.html). 
 
Barcelona, 28 d’agost de 2018 
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Annex 1: Requisits específics 

 

Tècnic de normalització lingüística (TNL)  

 Títol de llicenciatura o grau en Filologia Catalana  

 Títol de grau en Llengua i Literatura Catalanes  

 Títol de grau en Lingüística (itinerari de llengua catalana)  

 Títol de grau en Estudis Catalans i Occitans  

 Títol de llicenciatura o grau en Traducció i Interpretació (sempre que la llengua A sigui la 
catalana)  

 Títol de grau d’estudis d’anglès i català 

 Títol de grau d’estudis de francès i català 

 Títol de grau d’estudis de català i de clàssiques 

 Títol de grau d’estudis de català i espanyol 

 Títol de grau de filologia romànica (llengua catalana) 

 Títol de mestre de català  

 Qualsevol altre títol de llicenciatura, grau, diplomatura o 1r cicle universitari complet + nivell 

superior de català (nivell D o C2) + formació específica de postgrau o màster* relacionada amb 

l’àmbit de: didàctica, dinamització o assessorament, tipus: 

 
          Didàctica 

Formació de persones adultes 

Professorat d’ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d’idiomes (itinerari de 
llengua) 

Entorns d’ensenyament i aprenentatge amb tecnologies digitals 

Educació i TIC 

Didàctica de la llengua i de la literatura 

Educació plurilingüe 

Didàctica/dinamització 

Immigració, Llengua i treball social 

Educació social 

Diversitat educativa i pluralitat lingüística 

Dinamització 

Mediació intercultural (educació, salut, treball i serveis) 

Gestió de projectes culturals 

Màrqueting lingüístic 

Planificació i dinamització 

Direcció de màrqueting i comunicació 

Assessorament 
 

Comunicació multilingüe: estudis de traducció, literatura i lingüística 

Lingüística teòrica i aplicada 

Traducció, interpretació i estudis interculturals 

Tractament de la informació i comunicació multilingüe 

Traducció i ciències del llenguatge 
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Annex II: mèrits  

 Mèrit Puntuació 
màxima 

Puntuació parcial 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Experiència 
laboral 

 

Antiguitat al CPNL 
(relacionada amb el perfil de la 
plaça) 

 
 

Sense límit 

 
 
0,1 per dia treballat 

Antiguitat al CPNL (qualsevol 
relació laboral, 
independentment del grup 
professional) 

 
 

24 

 
 
0,01 per dia treballat  

Experiència laboral fora del 
CPNL relacionada amb el 
perfil de la plaça, amb 
contracte laboral*: 
- docència 
- dinamització  
- assessorament i/o correcció 

 
 
 

36 

 
 
 
0,02 per dia treballat  

Experiència laboral fora del 
CPNL relacionada amb el 
perfil de la plaça, com a 
autònom/a**: 
- docència 
- dinamització  
- assessorament i/o correcció 

 
 
 

36 

 
 
 
0,02 per dia donat d’alta a la Seguretat Social  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formació i 
perfeccionament 
(fins a un màxim 
de 30 punts) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titulacions acadèmiques 
directament relacionades amb 
el perfil de la plaça 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Estudis universitaris: 3 punts 

- Filologia catalana 

- Traducció i interpretació (llengua A de 
referència, català) 

- Llengua i literatura catalanes 

- Estudis Catalans i Occitans 

- Lingüística 

- grau d’estudis d’anglès i català 

- grau d’estudis de francès i català 

- grau d’estudis de català i de clàssiques 

- grau d’estudis de català i espanyol; 

- Filologia romànica (llengua catalana) 

- Mestre de català 

Màster o doctorat universitari relacionat amb el perfil 
de TNL: 2 punts 
Postgrau relacionat amb el perfil de TNL: 1 punt 
Català: nivell C2 / nivell K / nivell E / nivell J: 1 punt 
Certificats oficials d’altres idiomes:  

- nivell bàsic (A1, A2) 0,2 punts 
- nivell independent (B1, B2)  0,5 punts 
- nivell experimentat (C1, C2 0,75 punts 

Certificats AcTic: 
- 0,2 x nivell bàsic 
- 0,5 per nivell mitjà 
- 0,75 punts per nivell avançat 

Formació contínua relacionada 
amb l’àmbit de la dinamització, 
assessorament o 
ensenyament, tant del CPNL 
com d’altres institucions* ** 

 
 

15 

 
 
0,02 per hora d’assistència al curs 
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*Les pràctiques laborals es consideren part de l’etapa formativa sempre que estiguin incloses dins el 
programa d’una formació específica. 

**L’experiència laboral acreditada com a autònom s’haurà de justificar amb l’informe de vida laboral on 
s’acredita els dies en situació d’alta com a autònom amb els epígrafs relacionats amb: 

Agrupació 82. Professionals de l’ensenyament. 

GRUP 821. PERSONAL DOCENT D’ENSENYAMENT SUPERIOR. 

GRUP 822. PERSONAL DOCENT D’ENSENYAMENT MITJÀ. 

GRUP 823. PERSONAL DOCENT D’ENSENYAMENT GENERAL BÁSIC I PREESCOLAR. 

GRUP 824. PROFESSORS DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL. 

GRUP 826. PERSONAL DOCENT D’ENSENYAMENT DIVERSOS (EDUCACIÓ FÍSICA I 
ESPORTS, IDIOMES, MECANOGRAFIA, PREPARACIÓ D’EXAMENS I OPOSICIONS I 
SIMILARS) 

***Formació continua que podrà ser valorada (o similars): 
 

 
• Comunicació multilingüe 
• Lingüística teòrica i aplicada 
• Tractament de la informació i comunicació multilingüe 
• Traducció, interpretació i estudis interculturals. 
• Traducció i ciències del llenguatge 
• Formació de persones adultes 
• Entorns d’ensenyament i aprenentatge amb tecnologies digitals 
• Educació i TIC 
• Didàctica de la llengua i de la literatura 
• Educació plurilingüe 
• Immigració, Llengua i Treball Social 
• Educació, Llengua i treball social amb adults immigrants 
• Educació social 
• Diversitat educativa i pluralitat lingüística 
• Mediació intercultural (educació, salut, treball i serveis socials) 
• Gestió de projectes culturals 
• Màrqueting lingüístic 
• Planificació i dinamització lingüística 
• Mediació lingüística 
• Política lingüística i gestió del multilingüisme 

 


