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CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L’AMPLIACIÓ D’UNA 
BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC SUPERIOR EN SALUT 

PÚBLICA 
 

Nota explicativa 
 

Tal com s’estableix al punt 10.1.b de les bases de la convocatòria, les persones 

aspirants que integrin la Borsa de Treball se situaran en una única llista, 

classificades segons l’ordre final del procés. Això implica que la persona aspirant pot 

ser contactada per rebre una oferta de treball relacionada amb qualsevol dels àmbits 

funcionals als quals ha quedat adscrita (Laboratori Microbiologia, Laboratori Química, 

Observatori Promoció i Prevenció, o Salut Ambiental).  

 

Per una altra banda, “l’Acord de condicions de treball dels empleats públics de 

l’Ajuntament de Barcelona sobre la constitució i funcionament de les Borses de 

Treball”, estableix al punt 7, que el candidat/a que no accepta una oferta de treball 

se’l situarà en la darrera posició del bloc corresponent. La tercera no acceptació a 

una oferta de treball comporta l’exclusió de la Borsa de Treball. 

 

Per tot això, es comunica a les persones que han estat considerades APTE a un o 

més d’un àmbit funcional però que tenen previst no acceptar cap oferta de treball 

relacionada amb aquell o aquells àmbits (per qüestions personals, professionals, o 

qualsevol altre motiu que s’escaigui), que tenen la possibilitat de sol·licitar la 

renúncia definitiva només d’aquell o aquells àmbits funcionals sense que 

aquesta comptabilitzi ni a efectes de posicionament ni a efectes d’exclusió de 

la Borsa de Treball. No obstant això, aquesta sol·licitud s’ha de presentar al 

Registre General de l’Agència de Salut Pública (Pl. Lesseps 1) abans de ser 

cridades per una oferta de treball relacionada amb aquell o aquells àmbits 

funcionals, ja que un cop rebuda la comunicació de l’oferta de treball, la no 

acceptació de l’oferta de treball sí que comptabilitzarà a efectes dels criteris de 

renuncies i exclusió de la borsa esmentats al segon paràgraf. 
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