
                                                                                   

                                                                                      

 

Bases reguladores que regiran la convocatòria per seleccionar 1 persona 
integradora social en regim laboral de contracte temporal i 1 Prospector/a 
en regim laboral de contracte temporal al Programa de Foment de 
l’Ocupació Juvenil, subvencionat per la Diputació de Barcelona a través 
del Pla de Resiliència local.  
 
 
 

Base 1a. Objecte de les bases. 

L’objectiu és seleccionar 2 persones: 1 integrador/a social i 1 prospector/a  
amb la modalitat d’obra i servei al 100% de la jornada laboral, durant un 
període de 12 mesos. 

1.1. Es constituirà una borsa de treball per cobrir les vacants que es puguin 
produir dins l’objecte de la convocatòria.  

1.2. Aquestes bases estan subjectes al Programa de Foment de l’Ocupació 
Juvenil, subvencionat per la Diputació de Barcelona a través del Pla de 
Resiliència local.  

1.3. Aquesta/es contractacions no són llocs de treball estructurals i estaran 
directament relacionats amb l’ objectiu que persegueix el projecte vinculat 
al PROGRAMA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ JUVENIL. 

1.4. Les dades bàsiques del lloc de treball són les següents: 

Integrador/a Social 

- Denominació:  Integrador/a Social  

- Adscripció: Departament d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç 

- Grup de Classificació : C1  

- Règim jurídic: Laboral - Caràcter: Personal laboral temporal per obra o 
servei determinat. 

- Període de 12 mesos, al 100% de la jornada per dur a terme el projecte 
vinculat al Programa de foment de l’ocupació juvenil 

- Jornada laboral: 35 hores setmanals de dilluns a divendres, amb 
flexibilitat horària. 

- Distribució horària: Entre les 7.30h i les 19.00 h ajustant-se a les 
necessitats del programa.  

 
 

  



                                                                                   

                                                                                      

 

Prospector/a laboral 

- Denominació: Prospector/a laboral 

- Adscripció: Departament d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç 

- Grup de Classificació : A2  

 - Règim jurídic: Laboral - Caràcter: Personal laboral temporal de durada 
determinada.  

- Període de 12 mesos, al 100% de la jornada per dur a terme el projecte 
vinculat al programa de foment de l’ocupació juvenil 

- Distribució horària: Entre les 7.30h i les 19.00 h ajustant-se a les 
necessitats del programa.  

- Tasques i funcions:  

 

Integrador/a social 

a) Acompanyar a persones joves en situació de recerca activa de feina i 
amb necessitats de suport en la utilització de les eines digitals i en 
l’organització del procés de recerca de feina.  

b) Realitzar taller formatius sobre canals i eines de recerca de feina a per-
sones usuàries del servei 

c) Assessorar en la realització d’eines de recerca de feina ajustades al per-
fil professional de la persona usuària 

d) Informar sobre els canals de recerca de feina adequats al perfil de la 
persona usuària, donant suport en la inscripció a portals web, Empreses 
de Treball Temporal, autocandidatures, etc.  

e) Donar informació sobre accions dirigides a millorar l’ocupabilitat de les 
persones usuàries que es puguin realitzar al departament ( formacions 
professionalitizadores, capsules, etc)  

f) Acompanyar i donar suport individualitzat a les persones joves amb di-
versitat funcional que estiguin en procés de recerca de feina o de forma-
ció per millorar el seu grau d’ocupabilitat.  

g) Gestionar la informació i documentació del programa o servei segons els 
procediments i eines informàtiques de l’entitat per la correcta gestió i jus-
tificació de les accions. 

 



                                                                                   

                                                                                      

 

h) Elaborar informes, memòries i indicadors de seguiment i impacte de les 
diferents actuacions relacionades amb el programa on està adscrit/a o 
servei 

 

Prospector/a 
 

a) Estar al dia dels programes d'ocupació i serveis de la seva entitat, així 
com dels tipus de contractacions, subvencions o ajudes que puguin ser 
complementàries per establir possibles vies i acords de col·laboració. 

b) Conèixer les tendències del mercat laboral, els sectors productius i molt 
especialment les empreses del seu territori o àrea d'influència. 

c) Contactar i visitar les empreses del municipi per fer arribar informació 
sobre el Programa de foment de l’ocupació juvenil.  

d) Fidelitzar a les empreses per crear una cartera de clients o d'empreses 
col·laboradores del municipi.  

e) Enviar informació actualitzada (via newsletter, email o publicacions web 
o xxss) sobre nous programes, subvencions o altres continguts que pu-
guin generar col·laboracions amb el teixit empresarial. 

f) Organitzar accions que promoguin l'aproximació de les empreses i les 
persones en recerca de feina: activitats de reclutament, espais d'entre-
vista i networking, xerrades de professionals, etc. 

g) Coordinar-se i recolzar la tasca del personal orientador per facilitar el 
trànsit dels i les participants cap a la inserció en el món laboral: fent el 
casament entre l’oferta i els possibles candidats,  acompanyament a la 
inserció i el seguiment posterior dels i les participants inserits al mercat 
laboral. 

h) Gestionar la informació i documentació del programa o servei segons els 
procediments i eines informàtiques de l’entitat per la correcta gestió i jus-
tificació de les accions. 

i) Mantenir la base de dades del teixit empresarial local actualitzada. 

j) Elaborar informes, memòries i indicadors de seguiment i impacte de les 
diferents actuacions relacionades amb el programa on està adscrit/a o 
servei. 

 
 
  



                                                                                   

                                                                                      

 

Base 2a. Condicions dels aspirants. 

Per ser admeses al procés selectiu, les persones aspirants han de complir i 
mantenir els requisits següents abans que finalitzi el termini de presentació de 
sol·licituds: 

a) Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels 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, és aplicable la lliure 
circulació de treballadors.  

També podran ser admesos/es el/la cònjuge, qualsevol que sigui la seva 
nacionalitat, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats 
membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els 
seus descendents i els del seu/de la seva cònjuge sempre que no estiguin 
separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat 
dependents.  

b) Tenir 16 anys i no excedir l’edat legal de jubilació, acreditant-ho amb la 
fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.  

c) Estar en possessió del títol següent:  

Integrador/a: Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social o equivalent.  

Prospector/a: Grau: Relacions laborals i ocupació, Relacions laborals i recursos 
humans, Relacions laborals, Administració i direcció d'empreses, Pedagogia, 
Psicologia o Sociologia, o equivalent.  

Els i les aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acreditar 
que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que 
acrediti, si escau, la homologació del títol. Aquest requisit no serà d’aplicació 
als aspirants que haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualificació 
professional, en l’àmbit de les professions regulades, a l’empara de les 
disposicions de dret de la Unió Europea.  

d) Tenir el certificat del nivell de suficiència de català C1 o alguna de les 
titulacions equivalents amb el Decret 3/2014 de modificació del Decret 
152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de 
català i 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. Així mateix, és 
d’aplicació 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 provisió de llocs 
de treball de les administracions públiques de Catalunya.  



                                                                                   

                                                                                      

 

En el cas de no tenir l’acreditació corresponent, l’aspirant serà convocat per a 
la realització d’una prova de caràcter obligatori i eliminatori, que es qualificarà 
d’Apte/a o No Apte/a 

e) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les 
funcions corresponents.  

f) No haver estat separat/da, per mitjà de resolució disciplinària ferma del servei 
de qualssevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat/da per 
sentència judicial ferma per a l'exercici de funcions públiques.  

g) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. 

h) Les persones aspirants que provinguin de països on la llengua espanyola no 
sigui idioma oficial hauran d’acreditar el seu nivell de coneixements. A tal 
efecte, l’aspirant serà convocat per a la realització d’una prova de caràcter 
obligatori i eliminatori, que es qualificarà d’Apte/a o No Apte/a. Quedaran 
exempts/es els/les aspirants que presentin un dels documents que s’indiquen a 
continuació:  

o Certificat d’haver cursat la primària i la secundària a l’Estat 
espanyol.  

o Diploma d’espanyol B2 que estableix el RD 1137/2002, de 31 
d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti 
haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest 
diploma.  

o Certificat d’aptitud en castellà per a estrangers expedit per les 
escoles oficials d’idiomes.  

També estan exemptes de realitzar l’exercici de coneixement de llengua 
castellana les persones aspirants nacionals de països en què la llengua 
castellana sigui llengua oficial o que hagin cursat en llengua castellana els 
estudis conduents a obtenir la titulació exigida com a requisit d’accés. 

i) Certificat negatiu del Registre Central de Delictes Sexuals o autorització 
expressa per fer la consulta.  

El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en 
aquest procés selectiu s’ha de produir en la data d’acabament de presentació 
de sol·licituds i mantenir-se fins a la formalització del nomenament interí.  



                                                                                   

                                                                                      

 

Si durant el procés de valoració el Tribunal qualificador considera que hi ha 
raons suficients, podrà demanar a qualssevol dels/de les aspirants que 
acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i els requisits exigits 
per prendre part en el procés selectiu de què es tracti.  

Base 3a. Presentació de sol·licituds.  

3.1. Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives hauran 
de fer la seva inscripció a l’oferta a l’aplicatiu Xaloc 
(https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina) dins del termini previst, que serà 
del 7 de maig de 2022 fins al 24 de maig de 2022. Prospector/a 
laboral nº oferta 325725 i integració social nº oferta 325736 

3.2. Les inscripcions a la Xaloc fora d’aquest termini no seran tingudes en 
compte. 

3.3. Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han 
de presentar al registre de la OAC de l’Ajuntament (c/ Sant Isidre, 11-
13), una sol·licitud en un model oficial i normalitzat, que es pot obtenir a 
la pàgina web www.montornes.cat de conformitat amb el que disposa 
l'article 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.  

3.4. Si la instància es presenta per correu administratiu caldrà enviar per fax 
la sol·licitud amb el segell de correus (fax 935682762), per tal de poder-
ne tenir constància dins del termini de presentació d’instàncies.  

3.5.  A la sol·licitud caldrà adjuntar-hi la següent documentació: 

 − Currículum vitae  

− Fotocòpia del DNI o passaport, o en cas de no tenir la nacionalitat 
espanyola, del document oficial acreditatiu de la nacionalitat.  

− Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels 
altres estats membres de la Unió Europea, ni la 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, 
hauran de presentar la corresponent documentació expedida per les 
autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb una persona 
de nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea o d’un 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. També hauran de presentar una declaració jurada o 



                                                                                   

                                                                                      

 

promesa efectuada pel/per la cònjuge en la qual aquest/a manifesti 
fefaentment que no està separat/da de dret de l’aspirant.  

− Fotocòpia del permís de residència i treball vigent per a les persones 
amb nacionalitat d’estats que no pertanyen a la Unió Europea.  

− Fotocòpia del títol exigit per prendre part en la convocatòria o resguard 
d’haver abonat els drets per la seva expedició. En cas de titulacions 
obtingudes a l’estranger s’hi ha d’adjuntar l’ordre ministerial de 
reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa 
reguladora de l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers.  

− Fotocòpia de la documentació acreditativa del nivell de suficiència de 
català (nivell C1) o superior.  

− Fotocòpia de la documentació acreditativa del nivell C2 de llengua 
castellana, si s‘escau.  

− Documents acreditatius dels mèrits al·legats i susceptibles de ser 
valorats en la fase de concurs, degudament ordenats i indexats. 

 

Els/les aspirants amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud 
aquesta condició, com també les adaptacions que sol·licitin per a la 
realització de les proves.  

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen 
el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que 
són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la 
tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent. 

Base 4a. Admissió d’aspirants. 

4.1. La relació provisional de persones admeses i excloses, amb indicació de 
la causa d’exclusió i la composició nominal del tribunal qualificador 
d’aquest procés, es realitzarà el dia següent de la finalització del termini 
de les inscripcions.  

4.2. Es concedirà un període de 5 dies hàbils per a esmenes i possibles 
reclamacions. Si no es presenten esmenes, es considerarà elevada a 
definitiva la llista de persones admeses i excloses i no caldrà tornar-la a 
publicar. Si s’accepta alguna reclamació, es notificarà al/a la recurrent en 
els termes que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot seguit, 
s’esmenarà la llista de persones admeses i excloses i l’esmena serà 



                                                                                   

                                                                                      

 

exposada al tauler d’edictes de la corporació i al web municipal 
www.montornes.cat. 

4.3. Les possibles reclamacions es resoldran en el termini de 2 dies hàbils 
següents a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut 
aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les reclamacions 
s'entendran desestimades. 

4.4. Els errors materials, de fet i aritmètics, en la publicació de les 
resolucions i anuncis es podran esmenar en qualsevol moment del 
procés 

 

Base 5a. Tribunal qualificador. 

5.1.  El Tribunal qualificador estarà composat pels següents membres: 

 
President/a: Un/a tècnic/a de la mateixa corporació o un tècnic de l'Àrea 

d'Acció Social. 
Vocals: Dos tècnics de la mateixa corporació o de l’Àrea d’Acció Social. 
Un/a funcionari/a de la mateixa corporació, que farà les funciones de 

secretari/a del tribunal. 
 
5.2. La representació dels treballadors públics podrà designar un 

representant com a observador amb veu i sense vot, el qual podrà ser 
present durant tot el procés selectiu. 

5.3. Els vocals que es designin han de tenir una titulació igual o superior a la 
requerida per a l’accés a les places objecte de la convocatòria. 

5.4. La designació dels membres del tribunal inclourà la dels respectius 
suplents i es farà per Decret de l’Alcaldia. 

5.5. El tribunal podrà disposar de la incorporació de personal tècnic assessor 
per a totes o alguna de les proves. Aquests/es assessors/es es limitaran 
a l’exercici de les especialitats tècniques en base a les quals 
col·laboraran amb el tribunal; tindran veu però no vot. 

5.6. El tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l’assistència de més de 
la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions 
s’adoptaran per majoria de vots. En cas d’empat el President podrà 
exercir el seu vot de qualitat.  



                                                                                   

                                                                                      

 

5.7. El tribunal qualificador serà l’òrgan facultat per resoldre tots els dubtes o 
les discrepàncies que es produeixin durant el desenvolupament del 
concurs 

Base 6a. Procés de selecció. 

Fase de valoració de coneixements i capacitats  

b) Prova de coneixements del català. Queden exempts de realitzar 
aquesta prova els/les aspirants que acreditin documentalment, 
dins del termini de presentació de sol·licituds que tenen el nivell 
exigit a la base 3 o superior. Igualment queden exempts de 
realitzar la prova els qui aportin fotocòpia compulsada de la 
documentació acreditativa d’alguna de les situacions exposades 
en 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. Aquesta prova tindrà un resultat 
d'exercici apte/a o no apte/a, quedant exclosos/es del procés 
selectiu les que obtinguin un no apte/a.  

c) Prova de coneixements de castellà. Serà obligatòria només per a 
les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. El 
resultat serà d’apte/a o no apte/a i n’estaran exempts/es les 
persones aspirants que hagin acreditat que han cursat la primària, 
la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol; o bé que estan en 
possessió del Diploma de nivell C2 d’espanyol que estableix el 
Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o que han superat totes 
les proves adreçades a la seva obtenció, o els qui disposin del 
Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les 
escoles oficials d’idiomes. Quedaran exclosos/es del 
procésselectiu el/les aspirants que obtinguin un no apte/a.  

Fase de valoració de mèrits  

Els/les aspirants que superin la fase de valoració de coneixements i capacitats 
passaran a la fase de valoració de mèrits.  

En aquesta fase només es valoraran els documents que hagin estat obtinguts 
fins a la data de presentació de sol·licituds establerta a la base 3.  

Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts 
oficialment a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.  



                                                                                   

                                                                                      

 

La puntuació de la valoració de mèrits serà el resultat de sumar la puntuació de 
tots els mèrits. En la publicació de la puntuació s’indicaran els punts obtinguts 
en l’apartat d’experiència professional i en l’apartat de formació. Es concedirà 
un termini de 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació dels 
resultats de la fase de valoració de mèrits, per a subsanacions i possibles 
reclamacions.  

Els mèrits es valoraran d’acord amb el següent barem:  

1) Experiència professional (fins a un màxim de 4 punts):  

1.1) Per l’experiència professional en tasques similars a les del lloc de treball, 
tant en regim de funcionari com laboral, a raó de 1 punt per any treballat. El 
temps inferior a l’any computarà de forma proporcional a raó de mesos 
complets. L'experiència professional en les administracions o empreses del 
sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l’òrgan competent amb 
indicació expressa de l’escala i subescala o categoria professional 
desenvolupada,funcions, període de temps, data de finalització, règim de 
dedicació i experiència adquirida. L’antiguitat i els serveis prestats a 
l’Ajuntament de Montornès serà suficient amb esmentar-los i no caldrà que 
s’acreditin documentalment, s’admetran i valoraran en base a les dades que 
obrin en els expedients personals de les persones aspirants.  

L’experiència professional a l’empresa privada o com a treballador autònom 
s’ha d’acreditar mitjançant informe de vida laboral actualitzat acompanyat de 
fotocòpia del/s contracte/s de treball o certificació de l’empresa que indiqui els 
serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, 
data de finalització, i el règim de dedicació. En cas que la dedicació hagi estat 
igual o inferior al 60% de la jornada, la puntuació obtinguda pel temps treballat 
amb aquesta dedicació es puntuarà a la meitat. Els serveis prestats a les 
administracions públiques en qualitat de personal eventual no es valoren.  

2) Formació (fins un màxim de 3 punts)  

2.1. Titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball (excepte la que 
dóna accés a participar en el procés), segons el barem següent i fins a un 
màxim de 1 punt:  

2.1.1. Màsters i postgraus relacionats/des amb les funcions a desenvolupar: 1 
punt.  

2.1.2. Títols superiors o llicenciatures relacionats/relacionades amb les funcions 
a desenvolupar: 0,6 punts.  



                                                                                   

                                                                                      

 

2.1.3. Diplomatures, o títols equivalents, relacionades/relacionats amb les 
tasques a desenvolupar: 0,5 punts.  

En el supòsit que diversos títols de postgrau siguin requisit necessari per 
obtenir un títol de màster, i s’acreditin tant els títols de postgrau com el de 
màster, només es valorarà la titulació de màster.  

2.2. Cursos de formació o perfeccionament impartits en centres oficials que 
tinguin relació directa amb el lloc i les funcions a desenvolupar fins a un màxim 
de 1 punts : 

 2.2.1. Per cursos de durada de 8 hores a 25 hores.......... 0,1 punts per curs. 
2.2.2. Per cursos de durada de 26 hores a 50 hores........ 0,2 punts per curs. 
2.2.3. Per cursos de durada de 51 hores a 100 hores...... 0,3 punts per curs. 
2.2.4. Per cursos de durada superior a 100 hores.................. 0,4 punts per curs.  

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb 
especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs 
en hores.  

En el supòsit que no s’especifiqui la duració en hores el curs no serà valorat. 
Només es valoraran com a cursos de formació o perfeccionament aquells 
cursos que s’hagin realitzat amb posterioritat a l’obtenció de la titulació 
acadèmica que dóna accés a participar en el concurs.  

Fase d’entrevista personal  

Consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions vinculades a 
les funcions a desenvolupar, a les habilitats personals i a l’experiència 
professional de l’aspirant, per tal de poder avaluar les competències 
necessàries per al lloc de treball.  

L’entrevista, que és obligatòria, tindrà una durada màxima de 30 minuts, i es 
puntuarà fins a un màxim de 10 punts.  

Els i les aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats,  
seran definitivament exclosos/es del procés selectiu. 

Base 7a. Resolució del procés selectiu 
 
La qualificació final serà determinada per l’entrevista i valoració de mèrits.  
 
El procés selectiu generarà una borsa de treball amb una vigència fins a la 
finalització de la contractació per tal de cobrir possibles per substitucions, 
vacants, períodes de vacances, i qualsevol altra causa sobrevinguda. 
 



                                                                                   

                                                                                      

 

Base 8a. Període de prova. 
 
Les persones aspirants amb major puntuació hauran de superar un període de 
prova de 6 mesos i seran proposades per  l’Alcaldia la seva contractació. 
Durant aquest període de prova exercirà les funcions descrites amb anterioritat. 

El període de prova es realitzarà sota la  tutoria del seu/ de la seva cap 
immediat. 

El període de prova es suprimirà, o la seva durada es reduirà, quan la persona 
hagi ocupat el lloc de treball al qual se l’assigna prèviament a través d’un 
contracte temporal, pel temps treballat a efectes de compliments del període de 
prova. 

Les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, 
adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment, risc durant la lactància i 
paternitat, que afectin el/la treballador/a durant el període de prova 
n’interrompen el còmput. 

 
Base 9a. Funcionament de la borsa de treball. 
 
El procés selectiu generarà una borsa de treball  fins a la finalització de la 
contractació objecte de convocatòria per tal de cobrir possibles per 
substitucions, vacants, períodes de vacances, i qualsevol altra causa 
sobrevinguda i substitucions que puguin produir-se. 

La borsa estarà formada, en rigorós ordre de puntuació, per les persones 
aspirants . 

El departament d'Ocupació Promoció Econòmica i Comerç trucarà a les 
persones seleccionades d’acord amb l’ordre estricte de la llista de 
qualificacions finals. Es realitzaran 2 trucades amb espai de temps. En cas de 
no rebre resposta s’enviarà un correu electrònic. Si no és possible d’establir 
contacte en el termini de 48 hores es trucarà la següent persona de la llista. 

Les persones aspirants que quan siguin cridades no es puguin incorporar i que 
no acreditin documentalment les causes justificatives de la no incorporació 
passaran al final de la llista. En el cas que es justifiqui degudament 
(hospitalització, intervenció, que estigui treballant, entre altres i que impedeixin 
la incorporació immediata), mantindrà la seva posició a la llista. 

Les persones aspirants que no hagin superat el període de prova o siguin 
acomiadats quedaran exclosos de la borsa de treball. 



                                                                                   

                                                                                      

 

Per sol·licitar la renúncia a aquesta contractació el/la treballador/a haurà de 
comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament amb un termini no inferior a 15 dies 
naturals. En cas que no s’efectuï amb l’antelació establerta es descomptarà 
proporcionalment la part que resti de la quitança a percebre. 

Base 10a. Incidències i recursos.  

Per impugnar aquesta convocatòria, les bases reguladores d’aquest procés 
selectiu i les llistes d’admissió i exclusió s’haurà d’interposar recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació en la 
pàgina web municipal. 

 

Alternativament i potestativament, es pot interposar recurs de reposició davant 
l’Alcalde de la corporació, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent 
de la publicació en la pàgina web municipal. 

Contra els actes de tràmit del tribunal qualificador del procés que decideixin 
directament o indirectament el fons de l’assumpte, que determinen la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu, que produeixen indefensió o 
perjudici irreparable de drets i interessos legítims, les persones aspirants 
podran interposar recurs d’alçada davant l’Alcalde de la corporació, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació en la pàgina web 
municipal o notificació individual. 

Contra els actes de tràmit del tribunal qualificador no inclosos en el punt 
anterior, durant el procés selectiu, les persones aspirants poden formular totes 
les al·legacions que estimin pertinents perquè siguin preses en consideració 
per la comissió de valoració en el moment de fer pública la puntuació final del 
procés selectiu. 

 
Base 11a. Protecció de dades. 

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dona el 
seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són ne-
cessàries per prendre part en  la convocatòria i per a la resta de la tramitació 
del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei or-
gànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals 

 



                                                                                   

                                                                                      

 

 

 


