
 
 

AVÍS 
 
 
Es dona publicitat de que l’alcalde, mitjançant Decret 580/2018, de 15 de novembre, i segons 
la proposta del Tribunal de selecció,  ha resolt el següent: 
 
Primer. Crear la Borsa de treball de Conserge de l’Escola El Solell amb l’objectiu de donar 
cobertura de forma interina a les necessitats temporals, excepcionals, urgents i inajornables 
del servei, formada pels següents aspirants:  
 

NÚM. 
ORDRE 

NOM DNI PUNTUACIÓ 

1 APV 46733577S 52,50 

2 NPB 37333279R 49,00 

3 MAPM 37333985V 42,81 

4 APR 43525057H 41,00 

5 EMGP 43528762C 33,75 

 
Segon.- Establir que la durada d’aquesta Borsa serà de tres anys, a comptar des del dia 15 
de novembre de 2018 i fins el dia 14 de novembre de 2021, i que el seu funcionament es 
regirà pel que estableix la base dotzena de les Bases reguladores de la convocatòria, que es 
transcriu a continuació: 
 

““Les persones aspirants que no hagin estat nomenats com a funcionaris en pràctiques per 
ocupar les places vacants objecte d'aquesta convocatòria, i que hagin superat la fase 
d’oposició, passaran a formar part d'una borsa de treball que es crearà per donar cobertura 
de forma interina a les necessitats temporals del servei excepcionals, urgents i inajornables. 
Aquestes persones seran cridades per rigorós ordre en funció de la puntuació obtinguda en el 
procés selectiu i hauran de presentar davant el Departament de Recursos Humans, 
prèviament al seu nomenament, els documents relacionats a la base desena. La borsa de 
treball quedarà constituïda per resolució expressa adoptada per l’òrgan competent. Quan 
l'aspirant proposat no es pugui incorporar per qüestions de disponibilitat segons les 
necessitats de l'Ajuntament, es farà l'oferiment a l'aspirant següent per ordre de puntuació. És 
obligació dels candidats que formin part de la borsa de facilitar un o dos telèfons de contacte, 
així com una adreça de correu electrònic o qualsevol altre mitjà de localització, als efectes de 
comunicació i mantenir-los permanentment actualitzat. 
 
Per efectuar l'oferiment del nomenament a l'aspirant que correspongui, des del Departament 
de Recursos Humans s’efectuarà una trucada telefònica al número que l'aspirant hagi indicat 
en la sol·licitud. La comunicació telefònica s’intentarà durant un mínim de 3 vegades durant la 
jornada laboral, entre les 08:30 h i les 15:00 h, amb un interval de dues hores entre cada 
trucada. Si després d'aquests intents, l'aspirant segueix sense estar localitzat/da, se li enviarà 
un correu electrònic amb confirmació de lectura perquè es posi en contacte amb el 
Departament de Recursos Humans. Si a les 09:00h del següent dia laborable a l'enviament 
del correu electrònic l'aspirant no ha contactat amb el Departament de Recursos Humans, es 
passarà a la crida del següent aspirant per ordre de puntuació. Quan no sigui possible 
localitzar l'aspirant en una oferta de treball, l'aspirant passarà al final de la llista aprovada. 
Feta la proposta de nomenament, l'interessat/da haurà de manifestar en el termini d'un dia 
laborable la seva acceptació o renúncia. La manca de manifestació s’entendrà com a rebuig 
de l'oferta. Si en el moment de ser cridat, l'aspirant renuncia una vegada al nomenament que 
se li ofereix, passarà automàticament al final de la borsa. Mentre una persona integrant de la 



 
borsa tingui vigent un nomenament interí, no se li oferirà cap altre nomenament que pugui 
generar-se, encara que aquest sigui de durada superior. Quan finalitzi el nomenament, la 
persona s’incorporarà novament al lloc de borsa que li correspon d'acord amb l'ordre de 
puntuació que s'hagi establert. Seran causes d’exclusió de la borsa de treball: 
 
a) Haver renunciat a participar a la borsa. 
b) La no incorporació efectiva injustificada al lloc de treball el primer dia en què sigui efectiu el 
nomenament. 
c) Ser sancionat a conseqüència d'un expedient disciplinari a l'Ajuntament de la Palma de 
Cervelló. Transcorregut un any des de la resolució ferma de l'expedient disciplinari l'aspirant 
podrà integrar-se de nou a la borsa de treball, mitjançant sol·licitud expressa formulada per 
l'aspirant. 
d) Rebutjar dues vegades una oferta de treball. 

 
La durada d'aquesta borsa serà de tres anys, a comptar des de la data en què quedi 
constituïda.” 
 
La Palma de Cervelló, 15 de novembre de 2018. 
 

 
L’alcalde,       
 
 
 
Xavier González Alemany     

 
 
 


