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RESULTATS DEFINITIUS:  OFERTA DE TREBALL BORSA DE T ÈCNIC/A AUXILIAR DE 
BIBLIOTECA  
 
En data 23 de març de 2018 es va presentar al Servei Català de Col·locació oferta per la cobertura 
temporal de places de tècnic auxiliar de biblioteca per substituir a les persones titulars de la plaça 
mentre duri la seva absència per diferents motius. L’oferta també es va fer pública a la pàgina web de 
l’Ajuntament. 
 
En data 20 d’abril l’òrgan de selecció va acordar la constitució d’una borsa de treball per cobrir 
incidències de la categoria de tècnic auxiliar de biblioteca amb les persones que han obtingut una 
puntuació igual o superior a 7 punts en el procés de selecció 
 
D’altra banda, les persones que han obtingut una puntuació igual o superior a 7 punts i que no consta 
que hagin acreditat documentalment el requisit de nivell C de català, van ser convocades per la 
realització de la prova de nivell, per tal de quedar inclosos o no a la borsa de tècnic auxiliar de biblioteca  
Un cop realitzada la prova el dia 7 de maig de 2018 a les 9:00 hores  el resultat és el següent: 

 
 

 
DNI 

 
RESULTAT 

46660785H NO APTA 

46681077R APTA 

47878646Y NO APTA 

 
Per tant, la borsa de treball per cobrir les incidències de personal amb la categoria de tècnic auxiliar de 
biblioteca queda constituïda de la següent manera: 
 

DNI TOTAL 
46960280F 9,50 
40371922E 9,35 
47900226N 9,15 
47952025S 9,00 
47604875G 8,85 
52915758A 8,75 
38095941Y 8,65 
47697971L 8,35 
46679904R 8,30 
35057145Q 7,75 
47898682D 7,75 
47663561V 7,50 
38551058E 7,35 



46681077R 7,30 
47745779X 7,15 
47898492A 7,10 
47818801F 7,10 
3990619N 7,10 
78096741B 7,00 
47750134H 7,00 
47714138V 7,00 

 
Les persones que formin part de la borsa de treball seran cridades per cobrir incidències del 
personal de la seva categoria. L’ordre d’aquesta crida es basarà, en primer lloc, en la puntuació 
obtinguda al procés selectiu i, en segon lloc, en la idoneïtat del seu currículum respecte al lloc 
de treball concret.  
 
La durada del nomenament/contractació serà la imprescindible per fer front a les necessitats 
de la Corporació. 
 
La crida a les persones es realitzarà per contacte telefònic, amb dos intents en hores diferent i 
l’enviament d’un correu electrònic, si aquest ha estat facilitat en la instància. Si a la segona 
trucada no s’ha pogut establir contacte i no s’ha contestat al correu electrònic en un màxim de 
48 hores des del seu enviament, s’entendrà que la persona renuncia.  
 
La posició que inicialment es designi a cada persona, d’acord amb la puntuació obtinguda en el 
procés selectiu, es mantindrà durant tota a vigència de la borsa, amb independència de si la 
persona ha estat cridada per desenvolupar un lloc de treball de forma temporal o no, amb les 
següents consideracions:: 
 

• Si en ser cridat per un nomenament o contractació superior a 3 mesos, renuncia o no 
contesta, no se l’exclourà de la borsa, però passarà a la darrera posició, excepte si 
concorren causes justificades que impossibilitin la seva incorporació efectiva (incapacitat 
temporal, per exemple) 

• Si la persona és cridada per cobrir una incapacitat temporal de durada indeterminada o 
una contractació o nomenament inferior a 3 mesos i renuncia o no contesta, mantindrà 
el seu lloc inicial a la llista. 

• Si la persona causa baixa voluntària mentre es troba en situació de servei actiu a la 
Corporació, passarà a la darrera posició de la llista, excepte que sigui per ocupar un 
altre lloc de treball a l’Ajuntament. 

• Quan l’empleat/ada finalitzi el seu contracte o nomenament, s’incorporarà de nou a la 
borsa de treball ocupant la posició que inicialment tenia per ordre de puntuació. 

 
Quedaran excloses de la borsa de treball: 
 

• Si en ser cridat per un nomenament o contractació superior a 3 mesos, renuncia o no 
contesta per segona vegada, se l’exclourà de la llista. 

• Les persones que no superin el període de prova de 2 mesos. 
• Les persones que en acabar el contracte o nomenament rebin un informe desfavorable 

del desenvolupament de les seves tasques per part del seu comandament. 
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Aquesta borsa restarà vigent fins a la convocatòria d’un nou procés selectiu o l’esgotament de 
la llista i com a màxim fins a 3 anys. Si durant aquest període es realitzés una convocatòria de 
places d’auxiliar administratiu de carrera i s’establís una llista de suplents, aquesta prevaldria 
sobre l’actual borsa de treball. 
 
 
 
Sant Joan Despí, 7 de maig de 2018. 
Departament de Recursos Humans i Organització. 


