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ACORD SOBRE EL RÈGIM GENERAL DE FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE 

TREBALL DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
 
 
1. PRINCIPIS GENERALS  

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una institució pública que fa 
formació, assessorament i dinamització lingüística i que busca la cohesió social a 
través del foment de l’ús de la llengua catalana.  

Amb la finalitat d’atendre amb eficàcia les demandes de la societat a la qual presta 
servei, el CPNL necessita comptar amb professionals amb vinculació de caràcter 
temporal, per la qual cosa és imprescindible implantar un procediment de selecció que 
compleixi la normativa per a l’accés als llocs de treballs dels organismes públics, ja 
sigui per a la cobertura de places vacants, absències de personal previsibles o 
qualsevol altra situació que es pogués produir. Aquesta selecció s’ha de regir pels 
criteris d’objectivitat, imparcialitat i retiment de comptes i ha de servir per proveir el 
CPNL dels millors professionals. 

D’acord amb aquests principis, el CPNL promou la implantació d’una borsa de treball 
que ha de permetre assolir els objectius següents: 

Garantir els principis i els requisits generals que determina la normativa per a 
l’accés als llocs de treball dels organismes públics:  
 

 Publicitat de les convocatòries i de les bases que les regeixen. 

 Transparència, imparcialitat, objectivitat, professionalitat i assumpció de 
responsabilitats dels membres dels òrgans de selecció, que hauran de 
garantir els principis d'igualtat, mèrit, capacitat, competència i publicitat.  

 Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació dels òrgans de 

selecció. 

 Adequació del contingut dels processos selectius a les funcions i 
competències a desenvolupar.  
 

Afavorir la polivalència i la fidelització de les persones candidates.  
 
Justificar adequadament les decisions relacionades amb aquests processos.  
 
Desenvolupar un sistema d'informació àgil i transparent.  
 
Garantir el compliment dels termes acordats en aquest Acord. 

 

2. FORMALITZACIÓ I SIGNATURA DE L’ACORD 

 

2.1. Acord, dins el Pacte d’empresa de 27 de juliol de 2010, per a l’establiment 
d’una borsa de treball al CPNL  

En atenció als principis i objectius anteriors, en data 27 de juliol de 2010 el CPNL i el 
Comitè d’Empresa van acordar, dins el marc normatiu del Pacte d’empresa, la creació 
d’una borsa de treball del CPNL. Segons allò acordat, la borsa “podrà tenir un caràcter 
territorial”, “els criteris que caldrà considerar de manera prioritària són l’antiguitat i que 
el perfil s’adapti al lloc de treball” i “es constituirà una comissió paritària de seguiment 
de la borsa”. 
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2.2. Concertació d’un Acord en data 6 de juliol de 2012 

A fi de formalitzar el mandat que estableix del Pacte d’empresa, en data 6 de juliol de 
2012 la Gerència del CPNL i el Comitè d’Empresa van concertar un Acord per a 
l’establiment d’una borsa de treball al Consorci per a la Normalització Lingüística. 

2.3. Modificació de l’Acord de 6 de juliol de 2012 i concertació d’un nou acord en 
data 13 de juny de 2014 

Reunits novament en data 13 de juny de 2014, la Gerència del CPNL i el Comitè 
d’Empresa concerten una modificació de l’Acord i signen aquest nou Acord sobre el 
règim general de funcionament de la Borsa de Treball del CPNL. 

 

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ DE L’ACORD I VIGÈNCIA  

L’acord és d'aplicació directa a totes les convocatòries de la Borsa de Treball (vegeu 
punt 5.1.1-5.1.3.) a tots els centres i serveis del CPNL sense excepció.  

L’Acord entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura i serà vigent fins al 31 de 
desembre de 2016. A partir d'aquesta data, serà prorrogable, tàcitament, per períodes 
anuals successius, si no es produeix la denúncia expressa en els termes establerts en 
l’article 38.11 de I'EBEP, dins el termini de tres mesos abans de la finalització del 
període de vigència. 

 

4. CONSTITUCIÓ D’UNA COMISSIÓ PARITÀRIA DE LA BORSA DE TREBALL 

Un cop signat aquest Acord es constituirà, dins el mes natural següent a la seva 
signatura, la Comissió Paritària de la Borsa de Treball (CPBdT) formada per tres 
persones en representació del CPNL i tres en representació del Comitè d’Empresa. 

 

4.1. Funcions 

En termes generals, la CPBdT és un instrument per a la interpretació, mediació, 
arbitratge i seguiment d’allò establert en el present Acord. Concretament, les funcions 
de la Comissió són: 

1) Fer el seguiment del compliment de l’Acord. 

2) Mitjançar i arbitrar en els conflictes d'aplicació de l’Acord a petició d’alguna de les 
parts, i proposar-ne, si escau, una resolució, la qual tindrà caràcter vinculant. 

3) Intervenir en els casos de dubte o conflicte en l’acreditació de requisits i mèrits, en 
el procediment de formalització de la inscripció i de presentació de documentació 
de les persones candidates a la borsa. Les resolucions preses tindran caràcter 
vinculant. 

4) Adaptar el text convencional a les noves regulacions legals i normatives que es 
produeixin, i corregir qualsevol error que pogués produir-se en la publicació de 
l’Acord. 

5) Regular els possibles procediments no recollits en aquest Acord i informar-ne el 
personal afectat de  la borsa. 
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4.2. Règim de funcionament 

1) La CPBdT es reunirà amb caràcter ordinari una vegada al trimestre, i amb caràcter 
extraordinari quan ho sol·licitin els representants d'alguna de les dues parts. 

2) La CPBdT nomenarà una Secretaria, la qual tindrà les funcions següents: 

a. Fer les convocatòries de reunió, amb una antelació mínima de cinc dies 
hàbils, fent-hi constar l’ordre del dia, el lloc i l’hora. Si escau, adjuntarà a la 
convocatòria la documentació que es consideri necessària per a la 
deliberació dels assumptes de l’ordre del dia. En cas d’urgència, la 
convocatòria s’haurà de fer amb una antelació mínima de quaranta-vuit 
hores, amb les mateixes condicions anteriors. 

b. Elaborar les actes de les sessions i trametre-les als membres de la 
Comissió. 

c. Portar la gestió administrativa de la documentació de la Comissió. 

3) Per a cada representant de la CPBdT es podrà designar una persona suplent. 

4) Tant el Comitè d’Empresa com els representants de l’empresa podran designar 
persones assessores. 

5) La CPBdT, si ho considera necessari, podrà delegar alguna de les seves funcions 
en relació amb matèries específiques en grups de treball o comissions tècniques 
creades a aquest efecte.  

 

5. RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LA BORSA 

En termes generals, la borsa es regirà per uns principis generals, un procediment de 
formalització de la inscripció i un procediment de baixes, suspensions, penalitzacions i 
exclusions de la Borsa de Treball (BdT). Així mateix, s’estableix un procediment per a 
la convocatòria de places amb perfil específic i un altre per a contractes especials. 

 

5.1. Principis generals 

Els principis generals inclouen el marc temporal per a la publicació de convocatòries, 
les fases generals del procediment de convocatòria, el calendari orientatiu, els perfils 
professionals i els requisits generals i específics per accedir a la BdT. 

 

5.1.1. Convocatòries de la BdT 

El CPNL podrà publicar dues convocatòries externes de BdT a l’any, ordinàriament els 
mesos d’abril i octubre. Hi haurà, com a mínim, una convocatòria interna a l’any, llevat 
que la CPBdT acordi, per motius excepcionals, un altre calendari, per actualitzar els 
mèrits dels participants vigents a la borsa. 

Si, en un moment determinat, l’oferta de contractació no pot ser atesa amb els 
candidats de la borsa constituïda, s’obrirà una convocatòria extraordinària. 

Per a cada convocatòria de BdT, el CPNL publicarà al seu web unes bases de 
convocatòria i un anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que es 
numeraran correlativament i seguiran les normes establertes en aquest Acord. 
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5.1.2. Fases generals del procediment de convocatòria 

Cada  procediment de convocatòria de BdT tindrà les fases o etapes següents:  

a) Publicació de les bases de la convocatòria 

b) Període d’inscripció 

c) Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos 

d) Període de reclamacions 

e) Publicació de la llista definitiva d’admesos 

 

5.1.3. Calendari general de les fases del procediment de convocatòria 

El procediment de convocatòria es durà a terme d’acord amb aquest calendari 
orientatiu: 

1) Publicació de les bases de la convocatòria 
1a convocatòria: primer dia hàbil del mes d’abril. 
2a convocatòria: primer dia hàbil del mes d’octubre. 
  

2)   Període d’inscripció a la convocatòria   
Es determinarà a les bases de cada convocatòria. 

 
3)   Publicació de la llista provisional d’admesos i d’exclosos 

1a convocatòria (juny): com a màxim, després de 30 dies naturals a comptar  des 
de l’endemà de la data en què finalitza el període d’inscripció.  
2a convocatòria (desembre): com a màxim, després de 30 dies naturals a comptar  
des de l’endemà de la data en què finalitza el període d’inscripció.  
 

4)   Període de reclamacions  
Les reclamacions s’han de fer dins un termini de 15 dies naturals des de l’endemà 
de la publicació de la llista provisional. 
 

5)   Publicació de la llista definitiva d’admesos  
La llista definitiva d’admesos a la borsa de treball s’ha de fer pública, com a màxim, 
al cap de 15 dies naturals des de la finalització del període de reclamacions. La 
llista definitiva d’admesos és vàlida fins a la següent convocatòria. En cas que no 
es presentin reclamacions, la llista provisional esdevé definitiva. 

 

5.1.4. Perfils professionals de la BdT 

La BdT inclourà els següents perfils professionals: tècnic de normalització lingüística, 
altres tècnics, administratiu i altres perfils. El CPNL confeccionarà una llista diferent 
d’aspirants per cobrir les places vacants de cada un d’aquests perfils. 

Les persones candidates poden inscriure’s a un o a més d’un perfil professional 
sempre que compleixin els requisits. 

 

5.1.5. Requisits per a l’accés a la BdT 
Per accedir a la BdT cal acomplir uns requisits de caràcter general per a tots els perfils 
professionals i uns altres d’específics per a cadascun d’ells. 
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5.1.5.1. Requisits generals  

Els requisits generals perquè la inscripció a la BdT tingui validesa són els establerts 
per ocupar els llocs de treball del CPNL que s’especifiquen en les bases de cada 
convocatòria, i que fan referència, en termes generals, a la nacionalitat, l’edat, les 
titulacions, les capacitats psíquiques i físiques i l’habilitació per exercir en la funció 
pública.  

  

5.1.5.2. Requisits específics 

Els requisits específics perquè la inscripció a la BdT tingui validesa són els establerts 
per a cada perfil professional i especificats en les bases de cada convocatòria, d’acord 
amb les directrius establertes en l’annex 1 d’aquest Acord. 

 

5.1.6. Reserva de places per a persones amb discapacitat 

D’acord amb el que estableix l’article 59 de l’Estatut bàsic dels empleats públics, en les 
ofertes d’ocupació pública s’ha de reservar una quota no inferior al set per cent de les 
vacants per ser cobertes entre persones amb discapacitat, considerant com a tals les 
que defineix l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat 
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb 
discapacitat, sempre que superin els processos selectius i acreditin la seva 
discapacitat i la compatibilitat amb l’exercici de les tasques.  

En el moment d’inscriure’s a la borsa de treball, les persones candidates hauran 
d’aportar la documentació que acredita la discapacitat legalment reconeguda.  

 

5.1.7. Publicació i actualització de les llistes d’admesos definitiva 

Les llistes actualitzades d’admesos, amb el nom i cognoms, la puntuació, el número 
d’ordre i l’estat de disponibilitat a la borsa seran accessibles des de l’aplicació web de 
la BdT en cada convocatòria per perfils professionals i per cada CNL. 

Les llistes d’admesos s’han d’actualitzar cada set dies.  

 

5.1.8. Publicació de les llistes de places vacants 

A l’aplicació web de la BdT també es podran consultar les llistes de places vacants per 
a cada perfil. En aquestes llistes hi han de constar les condicions laborals de les 
places: tipus de jornada, lloc i durada prevista del contracte. 

Les llistes de places vacants s’han d’actualitzar cada  set dies.  

 

5.1.9. Configuració de l’ordre de puntuació de les persones aspirants  

Les persones admeses a la BdT obtenen una puntuació fixa per a cada convocatòria. 
L'ordre de puntuació serà el que resulti de la valoració de mèrits de les persones 
aspirants, d'acord amb els barems utilitzats per a cada lloc de treball en les 
corresponents convocatòries (annex 2).  

Les puntuacions obtingudes després d'un procés de baremació tindran caràcter 
provisional fins que no s'hagin validat correctament tots els mèrits aportats per la 
persona aspirant.  
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5.1.10. Sistema d’adjudicació de places 

El CPNL és responsable d’adjudicar les places a les persones admeses a la BdT, 
seguint els criteris establerts en aquest Acord.  

El CPNL es posarà en contacte per número d’ordre de llista amb les persones 
candidates i els proposarà les places vacants. Si la persona adjudicatària no accepta 
cap proposta, el CPNL es posarà en contacte amb la següent persona de la llista. 

A les bases de cada convocatòria s’especificarà el procediment d’adjudicació en 
relació amb aquestes qüestions: 

 Dia o dies en què es farà l’assignació de vacants. 

 Procediment de contacte amb la persona candidata, amb especificació dels temps 
d’espera i del procediment per poder passar a la següent persona de la llista. 

El procediment d’adjudicació de places a les persones que acreditin discapacitat serà 
oferint la 26a contractació de la convocatòria en curs. La persona candidata podrà triar 
d’entre totes les ofertes vacants la que més s’adigui a les seves preferències. En cas 
que no n’hi hagi cap, se li proposaran totes les ofertes que vagin sortint a partir 
d’aquell moment. A partir de la 26a contractació, cada 50 contractacions (la 76a, la 
126a i així successivament) s’oferirà a les persones amb discapacitat legalment 
reconeguda. 

Cada procés d’assignació de vacant temporal genera una llista ordenada segons la 
puntuació de cada candidat. L’aplicació informàtica preveu un sistema d’ordenació per 
a totes aquelles candidatures que tenen la mateixa puntuació, que consisteix a 
assignar un número aleatori a totes les persones que participen en aquell procés i fer 
un sorteig per determinar-ne l’ordre (en cas que es produeixi un empat), segons el 
número de referència. En cada procés d’assignació es repeteix aquest procediment 
per tal que les persones tinguin un número aleatori assignat diferent. 

 

5.2. Procediment per formalitzar la inscripció a la convocatòria de BdT 

El procediment de formalització d’inscripció a la BdT estableix, en termes generals, els 
sistemes d’inscripció i d’acreditació-validació de la documentació presentada. 

 

5.2.1. Inscripció  

Les persones candidates hauran de formalitzar la inscripció a la BdT a través de 
l’aplicació informàtica implementada ad hoc al web del CPNL. 

5.2.2. Selecció de disponibilitat i preferències 

Durant el període d’inscripció a la convocatòria, les persones candidates hauran 
d’assenyalar la seva disponibilitat pel que fa a:  

 Territori: municipis  

 Tipus de jornada: completa, 25 hores, 20 hores, a hores  

 Horari: 
de 8.00 h a 11.00 h 
d'11.00 h a 15.00 h 
de 15.00 h a 17.00 h 
de 17.00 h a 19.00 h 
a partir de les 19.00 h 
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 Treball els mesos de juliol i agost.   

 Impartició de cursos de nivell superior (nivell D). 

 Treball en dissabte: 
matí 
tarda 

 Disponibilitat de transport alternatiu al transport públic (cal tenir en compte els 
horaris de vespre i nit a localitats petites on el transport públic no arriba a partir de 
certes hores). 
 

5.2.3. Modificació de la disponibilitat i de les preferències 

Les bases de cada convocatòria establiran un termini perquè les persones inscrites a 
la borsa  puguin modificar la disponibilitat i les preferències. 

Pel que fa concretament a les dades de contacte, podran ser modificades en qualsevol 
moment a través de l’aplicació informàtica. 

 

5.2.4. Procediment d’acreditació i validació dels requisits i mèrits al·legats 

Un cop formalitzada la inscripció a la convocatòria de borsa per mitjà de l’aplicació 
informàtica del web, les persones candidates hauran d'acreditar els requisits i mèrits 
que hagin al·legat. Aquest acreditació s’haurà de fer d’acord amb el procediment i amb 
el calendari que s’estableixi en les bases de cada convocatòria, que es regirà pels 
principis establerts en aquest Acord. 

Si la persona candidata no aporta la documentació acreditativa dels requisits d'accés 
dins els terminis establerts, la candidatura quedarà exclosa de la borsa (vegeu punt 
5.3.2.). 

  

5.2.5. Directrius generals per a la presentació de la documentació acreditativa 

Respecte a la documentació requerida per accedir a la BdT, cal tenir presents les 
següents directrius: 

 Antiguitat al CPNL 
No cal aportar cap documentació. 

 Experiència laboral fora del CPNL 
Cal aportar els originals i les fotocòpies o les còpies compulsades dels contractes 
que acrediten l’experiència laboral fora del CPNL. 

 Titulacions acadèmiques 
Cal aportar els originals i les fotocòpies, o bé les còpies compulsades, tant de les 
titulacions requerides com de les addicionals. Les persones que ja hagin estat 
contractades al CPNL no caldrà que aportin les titulacions requerides. 

 Formació contínua dins el CPNL 
No caldrà aportar les titulacions de formació contínua dins el CPNL.  

 Formació contínua externa al CPNL 
Cal aportar els originals i les fotocòpies o les còpies compulsades de la 
documentació acreditativa de qualsevol formació externa al CPNL. 

 Altra documentació 
Qualsevol altra documentació addicional o complementària resta subjecta a la 
normativa establerta en aquest Acord.  
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5.3. Procediments de suspensió temporal, penalitzacions, exclusió i baixa 
voluntària de la BdT 

 

5.3.1. Suspensió temporal de la BdT  

Les persones de la BdT poden decidir suspendre temporalment la seva participació a la 
borsa (cura de familiars, incapacitat temporal, haver trobat una altra feina amb caràcter 
temporal i incompatible amb altres feines, estudis, etc.) L’avantatge de suspendre 
temporalment la o les candidatures és que, al no participar dels processos d’assignació de 
vacants temporals, no podran ser penalitzades (vegeu punt 5.3.2.).   

A través de l’aplicació informàtica, les persones podran activar la suspensió o desactivar-la 
en qualsevol moment, per tal de poder accedir a ofertes de feina.  

5.3.2. Penalitzacions i exclusió de la BdT 

Les següents causes suposaran una penalització a la BdT: 

- D’una a dues absències injustificades en un mes de contracte suposarà no 
participar en dos processos d’assignació de vacants temporals. 

- Desestimació de dues ofertes de treball de forma injustificada sempre que 
coincideixi amb les preferències i disponibilitat de la sol·licitud d’inscripció, 
suposarà no participar en tres processos d’assignació de vacants 
temporals.  No es considerarà desestimació injustificada si la comunicació 
de l’oferta de feina per part de l’empresa es fa en un termini inferior a dos 
dies naturals, o bé si concorren circumstàncies personals que impossibilitin 
l’acceptació de l’oferta. La CPBdT avaluarà aquestes circumstàncies, que 
caldrà acreditar. 

- Renúncia a un contracte que s’està desenvolupant, sense preavís mínim de 
cinc dies naturals, suposarà no participar en quatre processos d’assignació de 
vacants temporals. 

 

Les següents causes comportaran l’exclusió de la BdT fins, com a mínim, la següent 
convocatòria: 

 Tres penalitzacions acumulades en un període d’un any: una convocatòria (la 
vigent) (vegeu punt 5.3.2) 

 No incorporació injustificada al lloc de treball el primer dia del contracte: una 
convocatòria (la vigent) 

 No presentació de la documentació requerida dins els terminis establerts: una 
convocatòria (la vigent) 

 Falsejament de dades: una convocatòria (en funció de la gravetat del 
falsejament de dades, la CPBdT podrà decidir excloure la persona amb 
caràcter definitiu) (mínim, la vigent) 

 Dos informes negatius en un període inferior a dos anys: dues convocatòries 
(vegeu punt 5.3.4)(la vigent i la següent) 

 Sanció per expedient disciplinari: dues convocatòries (la vigent i la següent) 

 

La següent causa comportarà l’exclusió de la BdT amb caràcter indefinit: 
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 Obtenció d’un contracte indefinit al CPNL.  

 

5.3.3. Baixa voluntària de la BdT 

Qualsevol persona podrà donar-se de baixa de la BdT, a través de l’aplicació 
informàtica del web, en qualsevol moment, si bé, en aquest supòsit, no es podrà tornar 
a donar d’alta durant el període de vigència de la convocatòria. 

 

5.3.4. Informe negatiu 

Si el desenvolupament de la feina de la persona contractada no és satisfactori, el 
responsable podrà emetre un informe negatiu. Les causes que poden generar-lo són 
l’incompliment dels deures laborals, recollits en l’article 55 del conveni col·lectiu vigent. 

L’informe recollirà  els fets ordenats cronològicament així com les accions realitzades 
des de la direcció del CNL per tal de reorientar i solucionar el conflicte o problema. 

El Servei de Recursos Humans del CPNL farà arribar  als membres de la CPBdT, en 
un termini màxim de 24 hores, l’informe negatiu i convocarà  la CPBdT, amb l’obligació 
de reunir-se al més aviat possible. En aquesta reunió s’han de prendre les mesures 
convenients per verificar la informació que conté l’informe i decidir les accions 
complementàries necessàries (entrevistes amb les persones implicades en el procés, 
informació per altres vies, etc.). En un termini màxim de 5 dies hàbils, la CPBdT 
confirmarà, desestimarà o modificarà l’informe negatiu.   

Si la CPBdT confirma per majoria l’informe negatiu, s’acorda incloure’l en l’expedient 
laboral de la persona implicada i aplicar la mesura d’exclusió temporal de la borsa, si 
escau (vegeu punt 5.3.2.). 
 
Si la CPBdT desestima per majoria l’informe, s’acorda tancar el procediment sense 
cap implicació a efectes de penalitzacions o exclusions temporals de la BdT, i sense 
perjudici del que disposa l’article 58 del conveni col·lectiu del CPNL. 

5.4. Procediment per a la convocatòria de places amb perfil específic 
 

Les  característiques de determinats llocs de treball poden fer necessària  la definició 
de places amb perfils específics. Per convocar una plaça amb perfil específic se 
seguirà el procediment següent: 

1. El CPNL publicarà la llista de places amb perfil específic aprovades fins aquell 

moment per la CPBdT. Aquesta llista podrà ser consultada a l’aplicació informàtica. 

2. La Direcció del centre farà una proposta de plaça amb perfil específic on 
constarà el lloc de treball que cal cobrir, les funcions que li són assignades, les 
competències necessàries i la durada previsible del contracte. 

3.  Si la proposta coincideix amb la llista publicada de perfils específics, es farà 
una convocatòria en la qual es farà constar les característiques de la plaça, els 
requisits específics i el tipus de prova. 

4.  Si la proposta no coincideix amb la llista publicada de perfils específics 
s'elevarà la consulta a la CPBdT, que decidirà, per unanimitat, si cal convocar 
aquesta plaça amb perfil específic. 

 

5.5. Procediment de provisió de places amb contractes especials  
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Determinats contractes especials, com per exemple els contractes de relleu, s’oferiran 
a la primera persona de la llista que compleixi els requisits per a aquest tipus de 
contracte. 

 

 

Disposició transitòria I 

La CPBdT ha decidit inscriure, amb caràcter excepcional, aquelles persones que, en el 
moment que es va celebrar la darrera convocatòria (entre el 18 de desembre de 2012 i 
el 6 de gener de 2013) tenien una relació laboral temporal vigent amb el CPNL perquè 
entén que, a les bases de la segona convocatòria, no es recollia explícitament que tot i 
tenir una relació laboral temporal amb el CPNL, aquestes persones havien de renovar 
o subscriure la seva candidatura a la BdT. 

Des del Servei de Recursos Humans es contactarà amb les persones afectades, per 
informar-los de l’acord a què ha arribat la Comissió i demanant-los la seva confirmació 
per formalitzar la inscripció a la BdT. 

 

Disposició transitòria II 

La CPBdT està revisant els barems dels mèrits de l’annex II i, fins que no s’aprovin les 
noves baremacions, l’annex II queda inhabilitat. 

 

Disposició addicional primera 

L’objectiu de la borsa de treball és poder satisfer les necessitats de personal amb 
relació laboral de caràcter temporal. El fet que les persones siguin contractades en 
diferents períodes no podrà donar dret a un contracte indefinit. Quan això succeeixi, 
l’aspirant podrà no ser contractat el temps que estableixi el CPNL o podrà ser-ho 
només en determinades condicions, d’acord amb la normativa vigent.  

 


