Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

BORSES DE TREBALL D’URGÈNCIA
TM Enginyeria, TM Arquitectura, TM Treball Social,
TM Educació Social, TS Arquitectura i TS Dret
S’informa de la constitució de borses d’urgència de les categories de TM Enginyeria, TM Arquitectura,
TM Treball Social, TM Educació Social, TS Arquitectura i TS Dret, atès l’emergència de les necessitats,
que obliguen a adoptar mesures de caràcter excepcional, que serà utilitzada per a contractacions
temporals que finalitzaran al moment de l’ampliació de les borses respectives.
Els criteris que regeixen per a la selecció de les persones aspirants en aquest procés són els següents:
 Es constituirà una borsa de treball d’urgència mitjançant un procés que consistirà en fer una
crida als candidats amb una puntuació igual o superior a 7,5 punts en la primera prova (test de
i
coneixement del temari general) del procés de selecció en curs , encara no resolt, que en
aquests moments no estiguin treballant en la categoria de referència en l’àmbit municipal
subjecte a l’acord de condicions de l’Ajuntament de Barcelona, que hagin acreditat els
coneixements de català i/o castellà, i que manifestin el seu interès i condicions per formar part
de la borsa d’urgència. En cas d'empat de puntuació de la prova, aquest es resoldrà a favor de
la persona aspirant el gènere de la qual sigui menys representat en el col•lectiu professional
objecte de convocatòria, atenent les circumstàncies particulars que concorren en les persones
candidates empatades apreciades pel Tribunal Qualificador. Si l’anterior criteri no resol la
situació d’empat, el desempat es dirimirà a favor de la persona de més edat.
 La crida es realitzarà a traves de correu electrònic a l’adreça informada per les persones
aspirants en el moment de la inscripció a la convocatòria.
 Es realitzarà una entrevista individualitzada, per avaluar les competències personals i
professionals, que serà qualificada com a apte/a o no apte/a.
 Com a resultat de la finalització d'aquest procés, les persones candidates s’incorporaran, amb
caràcter immediat, a la borsa de treball d’urgència.
Les condicions de la borsa d’urgència son:








Atesa la naturalesa d’aquesta borsa, els oferiments de cobertura seran temporals per
substitució, acumulació de tasques o programa i amb una durada màxima fins a l’ampliació de
la borsa de la categoria corresponent.
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 que es convocarà per
ampliar la borsa de la categoria.
Els dies treballats, com a resultat de formar part de la borsa d’urgència, només computaran
com a dies d’antiguitat en aquesta categoria, a partir de la finalització del primer nomenament
originat arran de formar-ne part de l’ampliació de la borsa de la categoria.
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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Procés selectiu en el que es convoca concurs-oposició de 23 places de la categoria de tècnic/a mitjà/na en enginyeria; 30 places
de la categoria de tècnic/a mitjà/na en arquitectura; 120 places de la categoria tècnic/a mitjà/na en treball social; 55 places de la
categoria tècnic/a mitjà/na en educació social; 40 places de la categoria tècnic/a superior en arquitectura i 59 places de la
categoria tècnic/a superior en dret [DOGC Núm. 8361 de 10 de març de 2021].

