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En data 26 d’octubre de 2020, es comunica en el si de la Comissió de Borses de Treball, la necessitat de l’organització
de procedir a l’ampliació de la borsa d’urgència ja existent de la categoria tècnic/a mitjà/na en treball social, atès
que la emergència de les necessitats obliguen a adoptar mesures de caràcter excepcional.
Es procedirà a l’ampliació de l’actual borsa d’urgència amb els candidats que hagin superat la fase d’oposició del
procés de selecció més recent, en el que es convoca concurs-oposició de 136 places de la categoria de tècnic/a
mitjà/na en treball social [DOGC núm 7994 de 23 de gener de 2019], i que en aquests moments no estiguin treballant
en la categoria de tècnic/a mitjà/na en treball social en l’Ajuntament.
L'ordre final de la borsa d’urgència que es constituirà serà aquell que s'hagi establert en la fase d'oposició. Com a
resultat de la finalització d'aquest procés, amb caràcter immediat s'incorporaran els/les candidats i per tant les
persones quedaran en una borsa d'urgència de la categoria tècnic/a mitjà/na en treball social. Aquesta borsa
d'urgència tindrà vigència fins la finalització del procés d'oferta pública de l’esmentada categoria.
Se'ls informarà de:


És un procés d'urgència, i per aquest motiu els oferiments de cobertura seran temporals per substitució,
punta o programa i amb una durada que no superarà la data de finalització del procés d’oferta pública que
preveu l'ampliació de borsa en l’esmentada categoria, per tant finalitzarà la seva relació laboral amb
l'Ajuntament.



La prestació d’aquests serveis per raó de formar part de la borsa d’urgència, no donarà dret a pertànyer a
la borsa de la categoria, a excepció que es superi el procés de selecció que es convocarà per ampliar la borsa
de la categoria, posterior a la resolució del procés actual d'oferta pública.



Els dies treballats, com a resultat de formar part de la borsa d’urgència, comptaran com a dies d’antiguitat
en aquesta categoria, però només en el cas que vostè formi part de la borsa de la categoria. Als efectes
computaran en el moment en què finalitzi el primer nomenament un cop la persona sigui cridada seguint
l’ordre de puntuació de la borsa.



Que els dies meritats en la borsa d’urgència compten com a mèrit en qualsevol procés d’oferta pública
d’ocupació d’aquesta categoria en l’Ajuntament de Barcelona.
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