
  CONVOCATÒRIA 10/2021 
 

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG D’EMPRESA, 
OCUPACIÓ I ECONOMIA SOCIAL I LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 

D’AQUESTA CATEGORIA. 
  

Valoració mèrits i Puntuació Final 

 

 
 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2021, es convocà 
el procediment per a la provisió, com a personal laboral interí, d’una plaça de Tècnic/a 
Mig d’empresa, ocupació i economia social, grup de classificació A2, i la creació d’una 
borsa de treball per cobrir necessitats temporals d’aquesta categoria, ja sigui per 
substitució transitòria dels titulars, execució de programes de caràcter temporal o de 
programes subvencionats, excés o acumulació de tasques per un període màxim de 6 
mesos dins d’un període de 12 mesos, per cobrir reduccions de jornades de personal 
funcionari o laboral o la contractació per obra i servei determinat vinculat a subvencions, 
mitjançant un nomenament en interinitat o una contractació laboral temporal, en funció 
de la necessitat a cobrir. 

Les bases reguladores d’aquest procés han estat publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona numero 195 de 8 d’octubre i la convocatòria al Diari Oficial de la 
Generalitat número 8.523 de 15 d’octubre de 2021. 

D’acord amb el que estableix la base vuitena de les Bases Reguladores del Procés 
Selectiu, les dues proves previstes a les bases eren eliminatòries i era requisit 
superar totes dues amb una puntuació superior a 5 punts. 

Atès que la plaça a cobrir es de certa complexitat tècnica i requereix treballar de forma 
autònoma i que cap dels candidats ha acreditat els coneixements suficients al no haver 
superat les dues proves eliminatòries previstes a les Bases Reguladores del Procés 
Selectiu.  

Atesa la urgència de disposar de borsa de treball per cobrir necessitats urgents 
temporals en la categoria de tècnic/a mig a l’Espai Municipal d’Ocupació, es va acordar 
permetre la realització de la segona prova a tots els aspirants participants. 

Realitzada la mitja aritmètica entre les puntuacions obtingudes en les proves 
eliminatòries, només un dels candidats presentats arriba a una puntuació que supera el 
cinc de mitja entre totes dues.  
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D’acord amb tot l’exposat ,  

 

El tribunal acorda: 

1.) Declarar deserta la plaça de Tècnic/a Mig d’empresa, ocupació i economia 
social, atès que cap dels/les candidats/es presentats/des ha superat les dues 
proves eliminatòries. 
 

2.) Constituir una borsa de treball de tècnics/ques Mig per cobrir necessitats urgents. 
Formen part d’aquesta borsa de treball els/les candidats que tenint en compte 
les puntuacions obtingudes als dos exercicis realitzats si es fa la mitja de tots 
dos, obtenen una puntuació superior a cinc. 
 
Ordre Borsa de Treball:  
 
1.  Sr. Miquel Tarrés Mollera. 

Als efectes oportuns i per la seva publicació, 

 

 

La Secretària del Tribunal 
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