SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIO DE CATALUNYA

L’ÒRGAN DE SELECCIÓ

__________________________________________________________________________
PROCÉS DE REGULARITZACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LA LLISTA DE PARTICIPANTS DE
LA BORSA DE TREBALL PER A LA COBERTURA TEMPORAL DE LLOCS ADSCRITS A
LES OFICINES DE TREBALL DEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA I DE
L’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL A L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE LES
PERSONES QUE FORMEN PART DE LA BORSA
__________________________________________________________________________
L’Òrgan de Selecció, reunit en data 28 d’octubre de 2021, ha acordat aprovar i fer pública la
informació següent:
Primer.- La revisió de les al·legacions presentades per les persones interessades sobre les
dades que van presentar a la fase de constitució de la borsa de treball (annex).
Segon.- Publicar aquest Acord en data 4 de novembre de 2021.
La publicació d’aquest acte substitueix la notificació individual a les persones interessades, de
conformitat amb el que estableix l’article 45.1.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs d’alçada davant davant l’òrgan que va dictar l’acte que s’impugna o davant el
competent per resoldre’l, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà que aquest Acord es
faci públic, de conformitat amb el que preveuen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i
122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Tercer.- Obrir la fase 1 del procés d’actualització de la borsa de treball, del 4 al 17 de
novembre de 2021, ambdós inclosos, mitjançant la formalització del corresponent formulari.
En aquesta fase podran participar les persones que ja estiguin admeses, com a mínim en un
grup, a la borsa de treball. Així mateix, excepcionalment, podran participar aquelles persones
que van resultar excloses per no superar el test psicotècnic en el moment de constitució de la
borsa de treball i, d’ofici, se sumarà el resultat que van obtenir en aquesta prova a la seva
puntuació total obtinguda a la borsa de treball. També, aquelles persones que, havent superat
el test psicotécnic, van resultar excloses per la Fase I de mérits.
En aquesta fase, es podran actualitzar les dades següents:
Dades personals
Titulacions
Oficines de treball seleccionades
Experiència laboral obtinguda a partir del 17 de setembre de 2018 i fins a la data de
finalització de la inscripció en aquesta fase.
En totes les fases del procés d’actualització, la data límit de còmput dels serveis prestats i dels
requisits de participació correspondrà a la data de finalització de la inscripció a la fase 1, és a
dir, el dia 17 de novembre de 2021, inclòs.
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Quart.- Acordar publicar la llista actualitzada de persones admeses, amb el barem obtingut per
a cada grup, en el moment en què es resolgui la fase 1 del procés d’actualització.

La secretària de l’Òrgan de Selecció

Doc.original signat per:
Silvia Casas Marti 03/11/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0AUZUTVW6AFM35D7URMK05NBM3MD3RGO*
0AUZUTVW6AFM35D7URMK05NBM3MD3RGO

Data creació còpia:
03/11/2021 15:51:20
Data caducitat còpia:
03/11/2024 00:00:00
Pàgina 2 de 2

