
 

Instruccions per a la realització del test psicotècnic de la fase 4 de reobertura de la 

Borsa 
 

 

 

1. Instruccions 

Com a part del procés selectiu per a formar part de la borsa, l’empresa Check Business, 

S.L. es posarà en contacte amb les persones candidates via correu electrònic entre el 3 i 

el 21 d’octubre de 2022, ambdós inclosos, per tal de facilitar-los la realització del 

qüestionari MPA, amb l’objectiu de conèixer el seu perfil de personalitat laboral i valorar 

la seva adequació als lloc de treball de les oficines de Treball del SOC. 

El procés serà el següent: 

- Dins d’aquest termini, Check Business, S.L. citarà via correu electrònic les persones 

candidates a un dia i hora per passar el test telemàticament. És necessària la 

revisió durant aquests  dies del correu spam, així com que aquest no es trobi en 

overquota. 

Caldrà que la persona candidata reservi un temps màxim d’1,5 hores per a la 

identificació personal davant Check Business, S.L. i posterior passació del test. El 

temps d’espera a la sala d’identificació pot demorar-se. 

- El dia de la passació del test és necessari que la persona candidata disposi d’un 

dispositiu amb una bona connexió a internet, amb càmera i àudio habilitats. 

En relació amb aquest punt, fem esment de l’article 85.2 del Decret 76/2020, de 4 

d’agost, d’Administració digital, que disposa que tots els tràmits i gestions 

relacionats amb les borses de treball del personal temporal de qualsevol àmbit de 

l'Administració de la Generalitat s'han de realitzar per mitjans electrònics. 

- Per tal de poder identificar de manera inequívoca la persona candidata, es 

demanarà la presentació del DNI davant l’empresa Check Business, S.L. abans de 

fer el test i es gravarà la sessió durant la qual aquest es realitzi. 

L’empresa Check Business, S.L. lliurarà al Servei Públic d’Ocupació les gravacions 

realitzades durant la realització del test per a la seva custòdia, i l’empresa no 

conservarà cap d’aquestes imatges. Aquesta informació es tractarà amb 

confidencialitat i d’acord amb les normes establertes en el Reglament General de 

Protecció de Dades vigent. 

- En cas de dubte/incidència relacionada amb el procés de passació del test la persona 

candidata haurà de dirigir-se a la bústia: 

administracion@icsagrupo.com 

- En cas que la persona candidata necessiti un justificant conforme ha hagut de passar 

el test o bé concorri en ella alguna de les circumstàncies previstes que permetin la 

citació en un altre dia, pot dirigir un correu amb la petició a la bústia: 

recursos_humans.planificacio.soc@gencat.cat 
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2. Circumstàncies en que es podrà citar una segona vegada la persona candidata: 

La crida serà única en la data i l'hora establerts via correu electrònic per Check 

Business, S.L., amb les  excepcions següents: 

o Les embarassades a les quals els coincideixi la data de realització del test 

amb la data del part o els dies immediatament anteriors o posteriors, de tal 

manera que els impedeixi fer-lo el dia de celebració acordat, per a la qual 

cosa han de presentar el justificant mèdic corresponent. 

o Les persones aspirants en situació d’incapacitat temporal per COVID-19, la 

simptomatologia de la qual els impedeixi fer el test el dia de celebració 

acordat, han de sol·licitar el seu ajornament amb anterioritat al dia de la 

citació, presentant una declaració responsable, en la qual manifestin que 

concorren algun dels motius indicats. Aquesta circumstància ha de ser 

acreditada documentalment, mitjançant informe del facultatiu que ho hagi 

prescrit, dins dels cinc dies hàbils següents a la data de la citació. Cal que 

facin arribar la declaració responsable així com l'acreditació documental. 

o Incidència tècnica atribuïble als sistemes habilitats per l’empresa Check 
Business, S.L. 

La persona candidata en qui concorri alguna d’aquestes circumstàncies el dia en que 

hagi sigut citat per l’empresa Check Business, S.L. farà arribar un correu indicant les 

circumstàncies i el justificant que escaigui a la bústia: 

recursos_humans.planificacio.soc@gencat.cat 

En els casos d'ajornament, es realitzarà una única segona crida, que tindrà lloc el dia 

27 d’octubre de 2022. 

 
3. Motius d’exclusió del procés: 

Aquell test realitzat fora del termini i/o sense seguir el protocol establert (identificació 

i posterior passació del test en sessió gravada) serà desestimat i comportarà l’exclusió 

del procés, per no haver complert el tràmit que prescriu el punt VI f) de les bases de la 

Borsa. 

4. Previsió dates de publicació: 

Està previst publicar les llistes provisionals amb els mèrits i el resultat del test de la Fase 

4 de reobertura de la Borsa, a partir del dia 2 de novembre de 2022 
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