
 
 
 
RESULTAT FINAL DEL PROCÉS PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA PER URGÈNCIA DE TREBALL DE PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL, CATEGORIA EDUCADOR/A TUTOR/A I EDUCADOR/A DE SUPORT, DESTINAT A LES 
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS D’OLOT 
 
A continuació es publica la relació de persones aprovades per ordre de puntuació obtinguda, amb el resultat 
final de la borsa d’educadora tutora i educadora de suport per a les Escoles Bressol Municipals d’Olot.  
 
Totes les persones que han obtingut una puntuació a partir de 15 punts estan aprovades.  
 
A partir de l’endemà de la publicació aquesta borsa serà vigent, pel curs 2020-21.  
 
 
RELACIÓ D’APROVATS/DES DE LA BORSA PER ORDRE DE PUNTUACIÓ: 
 

NÚM. ORDRE DNI RESULTAT FINAL 

1 xxx58437S 24,75 

2 xxx19503J 24,5 

3 xxx36384W 24 

4 xxx36547G 23,5 

5 xxx20858D 22,75 

6 xxx50914D 22,5 

7 xxx33183K 21,25 

8 xxx67837P 21 

9 xxx40287P 20,75 

10 xxx52806S 20,5 

11 xxx31214F 19,5 

12 xxx53742X 19,4 

13 xxx13126M 19,3 

14 xxx14895A 19,25 

15 xxx58364K 19 

16 xxx41782B 18,75 

17 xxx97621H 18 

18 xxx35200Z 17,5 

19 xxx76974D 17,25 

20 xxx82674V 17 

21 xxx31492D 16,75 

22 xxx72247A 16,5 

23 xxx36093X 16,25 

24 xxx34218K 16 

25 xxx88255Q 15,25 

26 xxx63166L NO APROVAT 

27 xxx64949P NO APROVAT 



28 xxx36662G NO APROVAT 

29 xxx34537H NO APROVAT 

30 xxx64072M NO APROVAT 

31 xxx36809J NO APROVAT 

32 xxx37698M NO APROVAT 

33 xxx74293Q NO APROVAT 

34 xxx35951Q NO ACREDITAT NIVELL C 

 
 
FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE TREBALL 
 
Es respectarà en tots els casos l’ordre de puntuació de major a menor de les aspirants per a la seva 
contractació o nomenament. Quan l’aspirant proposada 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 de les candidates 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 
la informació permanentment actualitzada. 
 
Per efectuar l’oferiment de la contractació a l’aspirant que correspongui des de l’IMEJO (Institut Municipal 
d’Educació i Joventut d’Olot) s’efectuarà trucada telefònica al número/s 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 08:00h i les 15:00h. 
 
Si després d’aquests intents, l’aspirant segueix sense estar localitzable, se li enviarà un correu electrònic amb 
confirmació de lectura perquè es posi en contacte amb l’IMEJO. Si a les 09:00h dels dos dies següents 
laborables a l’enviament del correu electrònic l’aspirant no ha contactat amb l’IMEJO, es passarà a la crida de 
la següent aspirant per ordre de puntuació. En el cas que la contractació sigui de la màxima urgència, 
s’escurçarà aquest termini en funció de les necessitats, a un sol dia. 
 
Quan no sigui possible localitzar l’aspirant en una oferta de treball l’aspirant passarà al final de la llista. 
 
Feta la proposta de contractació, la interessada haurà de manifestar en el termini d’un dia laborable la seva 
acceptació o renúncia a la contractació oferta. La manca de manifestació s’entendrà com a rebuig de 
l’oferiment.  
 
Si en el moment de ser cridada, l’aspirant renúncia una vegada al contracte que se li ofereix o no l’accepta 
expressament o tàcitament, passarà automàticament al final de la llista vigent. 
 
Mentre una persona integrant de la llista tingui vigent un contracte temporal, no se li oferirà cap altra nova 
contractació que es pugui generar, encara que aquesta sigui de durada superior. 
 
Quan un treballador temporal finalitzi el seu contracte s’incorporarà novament al lloc de borsa que li 
correspon d’acord amb el seu ordre de puntuació en el tancament de la llista. 
 
EXCLUSIÓ DE LA BORSA DE TREBALL 
 
Seran causes d’exclusió de la borsa de treball: 
 

a. No reunir els requisits necessaris per a ser contractada*. 
b. Haver renunciat a participar a la borsa. 
c. La no incorporació efectiva injustificada al lloc de treball el primer dia de la contractació excepte que 

concorri alguna causa de suspensió. 



d. No superar el període de prova establert al contracte. 
e. Ser sancionada a conseqüència d’un expedient disciplinari a l’Ajuntament d’Olot.  
f. Rebutjar tres ofertes de treball, llevat que concorri alguna de les causes de suspensió de participació 

a la borsa. 
g. Renunciar dues vegades a un contracte de treball que s’està desenvolupant, llevat que concorri 

alguna de les causes de suspensió de participació a la borsa. 
 
CAUSES DE SUSPENSIÓ 
 
Es consideren causes de suspensió temporal de participació a la borsa, i per tant, de contractació, les 
següents: 
 

a. Estar en situació de baixa mèdica. 
b. Estar prestant serveis amb un contracte de durada determinada en un altre lloc de l’Ajuntament 

d’Olot.  
c. Estar en causa de suspensió de contracte de treball. 

 
 
*Requisits necessaris per ser contractat:  
 
a) Fotocòpia del DNI o del passaport o en cas d’estrangers, document acreditatiu de la personalitat i 
nacionalitat. 
 
b) Fotocòpia de la titulació exigida o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició. 
 
c) Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua catalana del 
nivell de suficiència (certificat C) o de qualsevol altre que tingui reconeguda l’equivalència. Restaran 
exempts/es d’acreditar els coneixements de llengua catalana en aquest procés selectiu els/les aspirants que 
hagin participat en un procés selectiu per accedir a un lloc de treball a l’Ajuntament d’Olot o als seus 
Organismes Autònoms i hagin superat la prova de català del mateix nivell o superior, dins l’any 
immediatament anterior a la data de finalització de la presentació d’instàncies d’aquesta convocatòria, i ho 
facin constar expressament a la sol·licitud. 
 
g) Certificat conforme no consta en la base de dades del Registre Central de delictes de naturalesa sexual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricard Sargatal   
Director de l’IMEJO     
       
 
Olot, 20 d’octubre de 2020  
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