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I ACORD SOBRE REGULACIÓ DE LES BORSES DE TREBALL A 
L’AJUNTAMENT DE VILADECANS. 

 

En aquest acord es pretén regular les borses de treball de l’Ajuntament per tal de disposar d’una 
relació ordenada de persones per donar resposta, a les demandes de futures necessitats, quan 

aquestes no puguin ser cobertes per funcionaris de carrera o personal 
laboral fix. 

Perquè tipus de borses es fa? 

Serà d’aplicació per aquelles borses de caràcter genèric, excloent de 
la seva regulació, les borses de treball corresponents als 
Tècnics/ques Superior, Tècnics/ques mitjans de l’escala 
d’administració especial, amb l’excepció dels Tècnics/ques mitjans de 
promoció econòmica, educadors/es i treballadors/res socials. 

També s’acordarà reservar determinats llocs de treball per promoure 
la integració al món laboral del col.lectiu de persones amb 
discapacitats igual o superiors al 33% i que seran creats i destinats 
exclusivament a aquestes persones i que la seva cobertura temporal 
es farà fora de l’àmbit del present acord. 

Qual sera l’objecte de les borses? 

Donar cobertura als supòsits establerts a l’acord. 

 Places vacants. 
 Substitució. 
 Programes de caràcter temporal. 
 Excés o acumulació de tasques. 

Com seran composades les borses de treball? 

Les borses seran composades per blocs: 

A. Persones que hagin participat en un procés selectiu de l’Oferta Pública d’Ocupació i hagin 
aprovat la fase d’oposició i no hagin obtingut plaça. 

B. Personal de l’Ajuntament que hagi participat en un procés de promoció interna, que hagi 
aprovat la fase d’oposició i no hagi obtingut plaça. 

C. Persones que hagin participat en un procés de selecció para la creació de una borsa de 
treball i hagi superat el procés de selecció. 

Com s’ordenaran les borses? 

 Per la puntuació obtinguda en la fase de oposició 
valorada sobre 10 punts, més 

 La puntuació obtinguda en la fase de concurs 
referit a l’apartat de formació valorada sobre 3 
punts, més  

 0,2 punts per mes treballat en la mateixa 
categoria professional objecte de la convocatòria 
sense limitació de puntuació en aquest concepte. 

La puntuació total obtinguda determinarà l’ordre de crida de les borses. 

Se respetarà el ordre de prioritat següent, primer les persones del bloc A y B i en segon lloc les 
persones del bloc C. 
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Si he participat en diversos processos de selecció d'una mateixa categoria, quina serà la 
puntuació a tenir en compte? 

La millor puntuació obtinguda en el procés de selecció. 

En cas d'empat de diversos aspirants en la puntuació total, que criteri se seguirà per a l'ordre 
de crida? 

El temps treballat a l'Ajuntament de Viladecans i després la puntuació obtinguda en la fase 
d'oposició/proves selectives. 

Com s'accedeix a les borses de treball? 

Totes aquelles persones que participin en un procés de selecció i hagin aprovat la fase 
d’oposició/proves selectives. 

Quan podràs ser cridat i perquè sistema? 

Quan es doni la necessitat d’una contractació/nomenament de caràcter temporal i per via telemàtica 
o telefònica. 

Que passa si no sóc localitzat i quant temps? 

Com a mínim 2 dies en horaris diferents i la manca de resposta es considerarà una renuncia. 

Que passa en el cas de la primera renúncia? 

Passaràs al final de la llista de la Borsa de Treball, excepte si has acreditat l'existència d'alguns dels 
motius de suspensió temporal següents, pel que en aquest supòsit no comptarà com una renúncia: 

a) Per tenir una contractació laboral o nomenament interí per un límit temporal superior al de la 
contractació oferta, fins a la finalització 
del contracte/nomenament, aquesta 
suspensió no podrà superar el límit 
temporal de 12 mesos de durada de 
forma acumulada. 

b) Incapacitat temporal, fins la finalització 
de la mateixa, en aquest supòsit hauràs 
de comunicar la finalització de la situació 
d’incapacitat temporal. 

c) Maternitat. 
d) Cura de fills menors de 3 anys, o de 

familiars fins al segon grau de 
consanguinitat o d’afinitat que no es 
puguin valer per ells mateixos, fins que 
finalitzi la situació que la motiva. 

e) Adopció o acolliment d’acord amb l’article 49b) de l’EBEP. 

Hauràs de comunicar el termini de suspensió que motivi la teva manca de disponibilitat, mitjançant 
instancia. 

Llavors mentre estigui en la situació de suspensió, podré ser cridat? 

No, fins que comuniquis la finalització del motiu que va ocasionar la suspensió, amb les excepcions 
anteriorment descrites en l’apartat a) i b). 

Que passa en el cas de la segona renúncia? 

Passaràs al final de la llista de la Borsa de Treball, a excepció que acreditis la suspensió de la 
mateixa manera que el que regula per a la primera renúncia. 

. 
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Que passa amb la tercera renúncia? 

Sera motiu d'exclusió de la Borsa de Treball, sempre que sigui les tres renúncies de la mateixa 
categoria. 

Llavors, per que motius pots ser exclòs de la Borsa de 
Treball? 

 Els aspirants que hagin estat perceptores d’una 
indemnització per finalització de contracte. 

 Els aspirants que hagin finalitzat dues vegades un 
contracte amb l’Ajuntament per motiu de no superació de 
període de prova, previ informe desfavorable del Departament 
d’adscripció. 

 Els aspirants que hagin estat sancionats per falta greu 
o molt greu a conseqüència d’un expedient disciplinari. 

 Per renúncia expresa de la persona interesada. 

 

Si ja tinc un contracte o nomenament d'una determinada categoria, podré ser cridat? 

No, exceptuant els següents supòsits: 

 Que l’oferta sigui per nomenament com a funcionari/a interí/na fins la cobertura definitiva de la 
plaça, sempre i quan les condicions contractuals vigents no siguin de les mateixes 
característiques. 

 Que l’oferta sigui per formalitzar un contracte de relleu sempre i quan la persona aspirant no 
tingui un contracte amb les mateixes característiques. 

Si accedeixo a la Borsa de Treball per promoció interna, i sóc cridat per a ocupar una plaça de 
funcionari interí o laboral temporal, en quina situació administrativa quedaria? 

En excedència per incompatibilitat. 

Això que significaria per a la meva plaça d'origen? 

Que pot ser motiu d'Oferta Pública d'Ocupació o ser amortitzada, qüestió que l'Ajuntament es 
compromet a informar-te prèviament abans de realitzar la provisió definitiva, per si vols tornar a la 
plaça d'origen. 

Si ja estic en una Borsa de Treball anterior a aquest acord, en quina situació es queda aquesta 
Borsa de Treball? 

Les borses que tinguin vigència en el moment d’entrada en vigor el present acord, mantindran la 
mateixa, fins l’esgotament del període previst a la regulació de les pròpies borses, o fins la creació 
d’una Borsa de Treball, generada per un nou procés de selecció. 

 


