
 

CAL FACILITAR MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL NOU LLOC DE FEINA 

PROPOSAT A LA PERSONA ASPIRANT D’UNA BORSA DE TREBALL 

 El promotor de la queixa forma part de la Borsa de Treball de Tècnic Superior 

en Informàtica i ha explicat que no va rebre suficient informació sobre les 

tasques associades al lloc de feina ofert per l’Ajuntament de Barcelona.  

 La síndica ha estimat que hi ha un compliment legal de les previsions 

normatives per part del consistori, però creu que podria oferir-se informació 

més concreta sobre el lloc de treball. 

Barcelona, 3 d’octubre del 2018 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha recomanat a la Gerència de Recursos Humans i Organització que 

especifiqui les tasques concretes associades al lloc de treball que es proposa a la 

persona aspirant d’una borsa de treball de l’Ajuntament de Barcelona per tal que 

aquest disposi dels elements necessaris per valorar l’oferta de feina.  

Què són les borses de treball 

Les borses de treball tenen com a objectiu disposar de candidats per proveir, en règim 

de contractació laboral temporal o d’interinatge, llocs de treball concrets i fins que no 

es produeixi la seva cobertura pels procediments establerts de provisió i selecció 

definitius. 

 

La queixa   

El promotor de la queixa forma part de la Borsa de Tècnic Superior en Informàtica 

convocada per l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI). Va rebre una trucada del 

Departament de Recursos Humans de l’IMI per oferir-li un lloc de treball i el van 

informar de l’horari, retribució i l’avaluació que correspon al cap de tres mesos. A 

continuació, li van dir que aquell mateix dia havia de dir si acceptava o no el lloc de 

treball.  

 

El ciutadà va demanar més informació sobre la posició a ocupar per tal de poder 

valorar la proposta, ja que en aquest moment estava treballant en una empresa i 

acceptar el lloc de treball de l’IMI implicava trencar el compromís amb la feina actual. 

Com a resposta va rebre un correu electrònic de l’IMI en què li notificaven que 

entenien que no estava interessat i que passaven a situar-lo en el darrer lloc de la 

Borsa de Tècnic Superior en Informàtica. 



 

Considera que hauria de tenir una mínima descripció de la plaça que se li està oferint 

per poder comptar amb la informació necessària per valorar l’oferta i, en lloc 

d’aportar-li aquestes dades, el van donar per desinteressat i el van ubicar al darrer lloc 

de l’esmentada borsa. 

 

La posició municipal 

L’informe de l’IMI posa de manifest que va contactar-se amb el candidat i se li va oferir 

verbalment informació relativa al lloc de treball a ocupar, la categoria, el sou, la 

dependència, el tipus de contractació, la durada, l’horari i la data prevista 

d’incorporació. Així mateix, manifesten haver informat que disposava d’un dia per 

acceptar o rebutjar l’oferta.  

 

Segons apunta l’IMI, l’endemà encara no havien rebut cap resposta, motiu pel qual es 

va intentar contactar de nou amb l’interessat. Veient que no responia al telèfon, se li 

va dirigir un correu electrònic en el qual se l’informava que, ja que no havia donat cap 

resposta sobre si li interessava o no l’oferta, entenien que hi renunciava i passava al 

final de la llista de candidats de la borsa de treball.  

 

La valoració de la Síndica  

Segons l’article 5 de l’acord de la Comissió de Seguiment de ‘L’acord de condicions de 

treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona sobre la constitució i 

funcionament de les borses de treball’, per efectuar l’oferiment de nomenament o 

contractació a la persona aspirant a la borsa, s’ha de trucar al telèfon que aquesta hagi 

facilitat i l’oferiment ha de contenir la informació següent: nom i telèfon de la unitat 

de la qual es truca, confirmació del nom del candidat/a per verificar que es tracta de 

la mateixa persona, i indicació del detall de l’oferiment: dependència, tipus 

d’interinatge/contractació laboral, durada, sou, horari i data prevista d’incorporació.  

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha explicat que “entenem 

que en el cas concret objecte d’aquesta queixa s’han acomplert les previsions 

normatives pel que fa a la informació traslladada a l’interessat”. Ara bé, la 

Sindicatura de Greuges manifesta que la descripció de les tasques associades al lloc de 

feina poden resultar massa genèriques i insuficients en alguns casos. Per aquest motiu, 

la defensora de la ciutadania barcelonina creu que seria positiu aportar informació 

més concreta sobre les tasques específiques a desenvolupar en el lloc de treball 

proposat. D’aquesta manera, l’aspirant podrà disposar de tots els elements necessaris 

per dur a terme la presa de decisió.  

 

 

 

 


