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 15 de juliol de 2022, ha acordat aprovar i fer pública la
informació següent:
Primer.- Llista provisional de persones admeses que han participat a la fase 4 del procés
d’actualització de la borsa de treball, per ordre alfabètic de cognoms (Annex I).
Segon.- Llista provisional de persones excloses que han participat a la fase 4 del procés
d’actualització de la borsa de treball, per ordre alfabètic de cognoms (Annex II)
De conformitat amb el punt XII de l’Acord de la borsa de treball per a la cobertura temporal de
llocs adscrit a les Oficines de Treball del SOC i l’establert a l’Acord de l’Òrgan de Selecció,
publicat en data 17 de juny de 2022, en aquesta fase podia 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. Per tant, el motiu
d’exclusió des les persones que consten en aquesta llista provisional és la manca de compliment
dels requisits per participar en aquesta fase 4 del procés d’actualització.
Tercer.- Publicar aquest Acord en data 18 de juliol 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.
Quart.- Determinar que contra aquest Acord, llistes provisionals de persones admeses i excloses
a la fase 4 del procés d’actualització de la borsa de treball, les persones interessades 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.
Cinquè.- Acordar publicar la llista actualitzada de persones admeses, amb el barem obtingut per
a cada grup, en el moment en què s’obtinguin els resultats de la fase de valoració de capacitats
mitjançant la realització d’un test psicotècnic.
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