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Posició Candidats Puntuació 

1 Vascan, Vasile 70 

2 Antonio Cabello Mora 60 

3 Juan Manuel Fernandez Padilla 46 

  

Dotzena. Borsa de treball 
 
La borsa de treball tindrà una durada de 3 anys comptats a partir del dia següent al de 
la publicació de la llista en el web municipal. 
 
Quan sigui necessari nomenar algun dels aspirants de la borsa, el Departament de 
Recursos Humans es posarà en contacte amb el candidat que estigui situat en primer 
lloc de la llista, mitjançant adreça de correu electrònic i/o telèfon que els aspirants 
hagin indicat en la seva instància. En cas de no obtenir resposta en el termini màxim 
de dos dies hàbils, s’entendrà que el candidat renuncia a la contractació i es 
contactarà amb el següent candidat per odre de puntuació. 
 
Les persones seleccionades seran les responsables de mantenir actualitzades les 
seves dades de contacte. 
 
Una vegada feta la crida, i en el supòsit que el candidat hi renunciés, ho haurà de fer 
per correu electrònic adreçat a l’Ajuntament. 
 
La renúncia a un lloc de treball ofertat suposarà que l’aspirant passi a ocupar el darrer 
lloc de la borsa, llevat que concorrin algunes de les circumstàncies següents: 
 

- Permís de maternitat, baixa motivada per embaràs o situació assimilada 
- Malaltia greu que impedeixi l’assistència al lloc de treball, sempre que s’acrediti 

fefaentment. 
- Exercici de càrrec públic: representatiu que impossibiliti l’assistència al lloc de 

treball. 
 
La persona cridada que passi a prestar els seus serveis a l’Ajuntament causarà baixa 
de la borsa, i una vegada finalitzats els seus serveis, s’adscriurà de nou a la borsa. Si 
la suma dels nomenaments és inferior a un any, se l’adscriurà al mateix lloc que 
ocupava, i si és superior a un any, se l’adscriurà a l’últim lloc de la borsa. 
 


