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CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE VACANTS 

DEL CONSELL DE DEONTOLOGIA PROFESSIONAL DEL TSCAT: 

REQUISITS I CRITERIS DE SELECCIÓ 

 

El Consell de Deontologia del TSCAT és un òrgan del Col·legi que té com a funcions principals 

l’assessorament a la Junta de Govern, la proposta d’actualitzacions del Codi d’Ètica i 

Deontològic, l’emissió de dictàmens i opinions en qüestions de rellevància professional i la 

intervenció en els procediments informatius i disciplinaris quan així ho demani la Junta de 

Govern.  

Està format per màxim de set membres i un mínim de cinc que son designats per la Junta de 

Govern  per un mandat de quatre anys i que preferiblement han de ser representatius de 

diferents especialitats i àmbits d’intervenció professional. Els nomenaments es fan d’entre 

aquelles col·legiades i col·legiats en els que no hi concorri cap conflicte d’interès, que 

acompleixin els requisits exigits i mèrits necessaris i que ho demanin quan s’obri el termini de 

presentació de sol·licituds.  

Als efectes de renovar la composició del Consell de Deontologia en les places que estan vacants, 

i de conformitat amb el que s’estableix als Estatuts del Col·legi, és necessari obrir un termini de 

presentació de sol·licituds, passar a definir els requisits per a formar part del Consell de 

Deontologia i donar publicitat als criteris que es seguiran per a la selecció de les persones 

candidates i els eventuals nomenaments. 

PLACES A COBRIR: 

2 places. 

REQUISITS: 

Col·legiat/da al TSCAT, que no estigui en situació d’inhabilitació, sanció ni suspensió per a 

l’exercici de la professió i al corrent de pagament de les quotes col·legials. 

Experiència professional acreditada en treball social d’un mínim de 5 anys. 

Coneixements en l’àmbit de l’ètica i/o la deontologia professional. 

 

FORMA I CRITERIS DE SELECCIÓ: 

Les sol·licituds s’hauran de presentar a qualsevol de les seus del TSCAT dins del termini previst 

en la convocatòria i caldrà acompanyar-les dels següents documents: 

http://www.tscat.cat/informacio/el-collegi/on-som
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- Sol·licitud segons model adjunt. 

- Carta de presentació i motivació. 

- Currículum vitae detallat. 

- Certificat de vida laboral. 

- Es valoraran altres mèrits. 

 

La Junta de Govern nomenarà una Comissió d’avaluació amb l’encàrrec d’estudiar i avaluar totes 

les candidatures i finalment remetre a la Junta de Govern un llistat de major a menor puntuació 

segons els criteris de selecció d’aquesta convocatòria. 

És funció de la Comissió d’avaluació verificar el compliment dels requisits de concurrència a la 

present convocatòria i podrà demanar al sol·licitant que aporti aquella documentació que 

consideri necessària per a acreditar-lo degudament o desestimar una sol·licitud que no 

compleixi els requisits. 

La Comissió d’avaluació sotmetrà als sol·licitants que hagin acomplert els requisits a una 

entrevista personal i presencial per a la valoració i avaluació dels criteris de selecció que 

s’estableixen en els Estatuts i en la present convocatòria. A l’entrevista personal caldrà acreditar 

amb els certificats corresponents la formació en ètica que s’hagi al·legat com a mèrit. 

L’entrevista personal té com a finalitat poder avaluar, entre d’altres, la capacitat de treball en 

equip, les aptituds i capacitats necessàries per al desenvolupament de les funcions del Consell 

de Deontologia, la verificació de l’especialitat o àmbit d’intervenció preferent del sol·licitant i la 

disponibilitat horària del candidat/a per a la presència a les reunions del Consell de Deontologia. 

La Comissió d’avaluació valorarà abans de remetre el llistat a la Junta de Govern l’experiència 

professional, l’experiència i formació en matèria ètica i deontològica professional, així com tots 

aquells altres mèrits del/la sol·licitant.  

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 

Les sol·licituds i la resta de documentació acreditativa dels requisits esmentats es poden 

presentar fins el 16 d’octubre atenent l'horari d'atenció al públic de cada seu. Transcorregut 

aquest termini no s’admetrà altra documentació, llevat que el TSCAT demani informació 

complementària que consideri necessària per a l’acreditació dels requisits o mèrits a que fa 

referència la present convocatòria. 

DESIGNACIÓ DELS MEMBRES: 

La Junta de Govern, rebut el llistat de la Comissió d’avaluació, a la vista de les sol·licituds i la 

documentació presentades i seguint els criteris de la present convocatòria designarà el/s 

membres del Consell de Deontologia. La Junta de Govern emetrà els nomenaments 

corresponents als candidats seleccionats. 

La Junta de Govern es reserva el dret a la interpretació i integració de la present convocatòria, 

així com a deixar desertes totes o alguna de les vacants. 

 

http://www.tscat.cat/download/web/2019/setembre/Model%20SOL·LICITUD%20Consell%202019_20.09.2019.docx
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PROTECCIÓ DE DADES 

La presentació de la sol·licitud autoritza al TSCAT a tractar les dades de caràcter personal que 

s’hi contenen, les dels documents adjunts i les d’aquells altres documents que es presentin en 

el marc del present procediment. La finalitat del tractament és exclusivament l’avaluació dels 

requisits i criteris de selecció de la present convocatòria per a formar part del Consell de 

Deontologia. Transcorreguts sis mesos de la finalització del procediment de selecció el TSCAT 

destruirà les sol·licituds i els documents adjunts llevat que, als efectes de cobrir eventuals 

vacants, la persona interessada manifesti el contrari. 

 

Barcelona a 19 de setembre de 2019 

 

 

 

 

 


