SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIO DE CATALUNYA

Resolució de regularització i actualització de la llista de persones admeses 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

En data 18 de juny de 2018, la Mesa Sectorial de Negociació del Personal
d’Administració i Tècnic va aprovar, per unanimitat, la borsa de treball per a la cobertura
temporal de llocs adscrits a les Oficines de Treball del Servei d’Ocupació Públic de
Catalunya (en endavant, SOC). En aquest sentit, en data 24 de juliol de 2018 i fins al 16
de setembre de 2018, es va obrir el període per presentar les sol·licituds de participació.
Així mateix, del 4 al 8 d’octubre de 2018, es va establir un termini extraordinari per
resoldre les incidències tècniques que s’havien produït.
En data 14 de febrer de 2019, es va publicar, a la web del SOC, la llista provisional de
persones admeses i excloses per a cada grup demanat i amb les dades dels àmbits
territorials als quals s’havia optat, una vegada revisats els requisits de titulació
acadèmica i català.
En data 15 d’abril de 2019, la Mesa Sectorial de Negociació del Personal d’Administració
i Tècnic va aprovar la modificació de la borsa de treball, a petició de l’Administració, i es
va determinar que, en el moment de la constitució inicial de la borsa, la valoració de les
capacitats dels/de les candidats/es s’havia de valorar mitjançant una prova psicotècnica,
en què era necessari obtenir una puntuació igual o superior a 5 per ser considerat apte,
en lloc d’una entrevista personal. No obstant això, es va establir que en futurs processos
d'ampliació es podria acreditar mitjançant una entrevista personal i/o prova psicotècnica
segons acordés la Comissió de seguiment de la borsa de treball.
En data 4 de juliol de 2019, es va fer pública, a la web del SOC, la llista definitiva de
persones admeses i excloses distribuïdes per grups sol·licitats i amb les dades dels
àmbits territorials als quals s’havia optat. El personal admès va realitzar la prova
psicotècnica per tal de valorar les seves capacitats.
En data 21 d’octubre de 2019, es va publicar, a la web del SOC, la llista definitiva de
persones admeses i excloses per a cada grup demanat i amb les dades dels àmbits
territorials als quals s’ha optat, amb el barem obtingut (sumatori de les puntuacions de
la Fase I de mèrits i la Fase II del test psicotècnic).
En data 12 de juliol de 2021, la Mesa Sectorial de Negociació del Personal
d’Administració i Tècnic va aprovar, per unanimitat, la modificació de la borsa de treball
per a la cobertura temporal de llocs adscrits a les Oficines de Treball del SOC. Entre
d’altres aspectes, el dotzè punt de l’acord recull que, durant el transcurs de l’any 2021,
es realitzarà un procés d’actualització de la borsa de treball que es durà a terme
mitjançant la prelació de fases següents:
Fase 1: 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.
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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.

Fase 2: podrà participar el personal que ha prestat o presta serveis a les Oficines de
Treball i que no consti com a admès a la borsa de treball ni va resultar exclòs d’aquesta
per manca dels requisits de titulació i/o català en el moment de la seva constitució.
Fase 3: es podrà inscriure el personal que hagi prestat o presti serveis al SOC (no en
Oficines de Treball) i que no consti com a admès a la borsa de treball ni va resultar
exclòs d’aquesta per manca dels requisits de titulació i/o català en el moment de la seva
constitució.
Fase 4: podrà participar el personal que va resultar exclòs per no disposar dels requisits
de titulació i/o català en la data de constitució de la borsa de treball, així com aquelles
persones que mai han prestat serveis al SOC.
S’ha de tenir en compte que, 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.
D’acord amb l’exposat, i de conformitat amb les revisions dels mèrits al·legats pel
personal inscrit a la borsa de treball efectuades per part de l’òrgan de selecció de la
borsa de treball, les quals ja s’han notificat prèviament a les persones interessades, es
considera convenient publicar la llista actualitzada de persones admeses amb el barem
obtingut per a cada grup.
Per tant, en ús de les competències establertes a l’article 27 de la Llei 13/2015, del 9 de
juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya,

RESOLC:
1.

2.

3.
4.
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Publicar la llista actualitzada de persones admeses, amb el barem obtingut per
a cada grup, amb les regularitzacions aprovades per l’òrgan de selecció de la
borsa de treball per a la cobertura temporal de llocs adscrits a les Oficines de
Treball del SOC.
Obrir un període d’al·legacions durant 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució en què es podrà al·legar qualsevol esmena i/o
modificació que el/la candidat/a consideri oportú sobre les dades que va
presentar a la fase de constitució de la borsa de treball.
Iniciar el procés d’actualització de la borsa de treball que es durà a terme
mitjançant la prelació de fases esmentades.
Determinar que aquesta Resolució es publiqui al tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat), així com
per
Internet
a
la
pàgina
web
del
SOC
(https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/treballa-al-soc/borsa-de-treball/).
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Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar
potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant
l’òrgan que l’ha dictada del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, segons el que disposen l’article 77 de
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre
recurs que es consideri convenient.
Així mateix, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació,
de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

La directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
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