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Es comunica en el si de la Comissió de Borses de Treball, la necessitat de l’organització de procedir a l’ampliació de
la borsa de la categoria tècnic/a superior en Veterinària, i per aquest motiu s’informa;
Es procedirà a la constitució d’una borsa d’urgència de la categoria tècnic/a superior en veterinària, àmbit clínic,
atès la urgència de les necessitats que obliguen a adoptar mesures de caràcter excepcional. El procediment a
seguir per constituir la borsa d’urgència consisteix en la crida als candidats que van suspendre la primera prova
aptitudinal de l’ampliació de la borsa de treball executada l’any 2017, endreçats de major a menor puntuació, amb
una valoració mitjana superior a 5, essent la nota final la mitjana de la puntuació aconseguida en el conjunt dels
test, i que hagin acreditat els coneixements de català, per tal d’obtenir els candidats necessaris, i per ordre de
prelació convocar‐los a una entrevista. S’acorda establir una puntuació mínima de 2,5 punts (d’un total de 5 punts)
per tal de superar el procés.
Se'ls informarà de:


És un procés d'urgència, i per aquest motiu els oferiments de cobertura seran temporals per substitució,
punta o programa i amb una durada que no superarà la data de finalització del procés d’oferta pública
que preveu l'ampliació de borsa en l’esmentada categoria, per tant finalitzarà la seva relació laboral amb
l'Ajuntament.



Que entre les persones que acceptin, la selecció per valorar el mèrit i la capacitat s'efectuarà mitjançant
una entrevista individualitzada, mecanisme de selecció que permet l'avaluació de les competències
personals i professionals.



Que la superació de la entrevista en el procés de la borsa d’urgència, no eximeix de tornar a fer
l'entrevista en posteriors processos selectius en els que es presenti.



Els dies treballats, com a resultat de formar part de la borsa d’urgència, comptaran com a dies d’antiguitat
en aquesta categoria, però només en el cas que es formi part de la borsa de la categoria. Als efectes,
computaran en el moment en què es faci la crida seguint l’ordre de puntuació de la borsa d’urgència.



Que els dies meritats en la borsa d’urgència compten com a mèrit en qualsevol procés d’oferta pública
d’ocupació d’aquesta categoria en l’Ajuntament de Barcelona.
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