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 8 de novembre de 2022, ha acordat aprovar i fer pública la
informació següent:
Primer.- Llista provisional de les persones admeses a la borsa de treball, amb la valoració de
l’experiència professional (mèrits) i de les capacitats, amb la incorporació de les persones
admeses que han participat a la fase 4 del procés d’actualització de la borsa de treball, per
ordre alfabètic de cognoms.
Segon.- Llistes provisionals actualitzades de les persones admeses a la borsa de treball, amb
la valoració de l’experiència professional (mèrits) i de les capacitats, amb la incorporació de les
persones admeses que han participat a la fase 4 del procés d’actualització de la borsa de
treball, desglossades per als 4 grups administratius i 11 àmbits territorials, i ordenades per
Oficines de Treball (hi ha un total de 44 llistes diferents).
Dins de cada Oficina, s’endrecen pels blocs i puntuació de totes les persones participants que
consten inscrits a l'Oficina.
Cada persona candidata té sempre assignada, a cada grup al qual ha estat admesa, el mateix
bloc i puntuació de la llista definitiva general amb barem. No obstant això, té un número d'ordre
diferent per a cada grup i Oficina de Treball a la qual s’ha inscrit, atenent els blocs i
puntuacions de la resta de persones candidates del mateix grup i Oficina.
Aquest número d'ordre és orientatiu, ja que els llocs que es cobreixen amb la borsa s'ofereixen
a les persones que manifesten interès a ocupar-los al inscriure’s, prèviament, a l’oferta
corresponent, de conformitat amb el funcionament previst al punt VII de l’Acord de la borsa de
treball per a la cobertura temporal de llocs adscrit a les Oficines de Treball del SOC.
Aquestes llistes s'actualitzen periòdicament amb el resultat de les renúncies de les persones
inscrites i les esmenes d'ofici dels errors detectats en les dades per part de l’Òrgan de Selecció.
Tercer.- Llistat provisional del personal exclòs que ha participat a la fase 4 del procés
d’actualització i no ha completat adequadament la fase de valoració de les capacitats, de
conformitat amb el punt VI, lletra f, de l’Acord de la borsa de treball per a la cobertura temporal
de llocs adscrit a les Oficines de Treball del SOC. (annex I)
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Quart.- Publicar aquest Acord en data 9 de novembre de 2022.
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.
Cinquè.- Determinar que contra aquest Acord, les persones interessades que han participat a
la fase 4 poden formular les observacions o les al·legacions que considerin pertinents en el
termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la data d’exposició pública d’aquest Acord.
Si finalitzat el termini de deu dies assenyalats no es produeix cap reclamació, les llistes
provisionals esdevindran definitives.
Sisè.- Determinar que contra les llistes definitives, les persones interessades poden interposar
recurs d'alçada 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 de la data de finalització del termini
d’al·legacions, 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.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

La secretària de l’Òrgan de Selecció
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