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1. INTRODUCCIÓ
Per tal de garan+r la correcta cobertura assistencial del nostre centre, degut a les seves
caracterís+ques de servei durant els 365 dies de l’any, les 24 hores . És necessària la
disponibilitat de professionals que s’hagin de vincular a l’organització.

L’empresa, per garan+r una resposta ràpida i adequada a les necessitats de cobertura de
personal de la mateixa, ha de tenir una Borsa de Treball, el sistema de la qual sigui àgil,
transparent i objec+u per a tots els treballadors / res i possibles candidats/ates.
Aquest sistema de la Borsa de Treball s’aplicarà seguint els preceptes de l’ar+cle 55 de l’EBEP.
Aquests procediments permetran la màxima agilitat en la selecció i estaran basats en els
principis d’igualtat, mèrit, capacitat, competència i transparència.
OBJECTIUS
La borsa de treball de l’empresa és única i té com a principals objec+us:
•

Assegurar la igualtat d’oportunitats en l’accés als llocs de treball, per a totes les
persones que reuneixen els criteris de selecció que requereix l’organització.

•

Assegurar l’adequació del professional en el seu lloc de treball.

•

Transparència en el procés de difusió, selecció, adjudicació i avaluació dels llocs de
treball.

•

Facilitar als i les responsables de l’empresa la selecció i contractació dels millors
professionals.

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquests processos tenen un àmbit d’aplicació per al personal que vol prestar els seus serveis en
l’empresa.
3. DATA D’APLICACIÓ
Aquest procediment entrarà en vigor a par+r del dia 1 del mes següent a la data de signatura
del mateix.
4. PRINCIPIS GENERALS
La proposta ha d’assolir els objec+us següents:
•

Garan+r la selecció del candidat /a idoni/a per a cada lloc de treball.

•

Garan+r els següents principis i requisits generals:
-

Publicitat de les convocatòries, i de les bases que les regeixen i màxima
transparència.

-

Imparcialitat, objec+vitat, professionalitat i assumpció de responsabilitats dels
membres dels òrgans de selecció que hauran de garan+r, sempre i en tot cas,
els principis d’igualtat, mèrit, capacitat, competència i publicitat en l’accés a la

selecció.
-

Independència i discrecionalitat tècnica en I'actuació dels òrgans de selecció.

-

Adequació entre el con+ngut dels processos selec+us a les funcions i a les
competències a desenvolupar.

lncorporar les mesures per garan+r l’accés de les persones que +nguin la condició

•

legal de discapacitat/da i/o professionals amb problemes de salut especíﬁques.
•

Afavorir la polivalència i la ﬁdelització de les persones candidates.

•

Mo+var adequadament les decisions relacionades amb aquests processos.

•

Desenvolupar un sistema d’informació àgil, transparent i adequat a les de
I'organització que doni suport als processos.

5. SITUACIONS D’APLICACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL
A la Borsa de Treball +ndrà lliure accés tant personal temporal de l’Hospital com candidats que
no treballin en aquest moment o no hagin treballat mai al centre.
Aquesta borsa s’u+litzarà per donar cobertura a les següents situacions:
•

5.1. Baixes per IT previsibles que l’empresa té coneixement previ de la mateixa.

•

5.2. Baixes de llarga durada superior a 3 mesos.

•

5.3. Cobertura de permisos sol·licitats amb el termini establert a per a fer-ho.

•

5.4. Permisos amb reserva de lloc de treball.

•

5.5. Nous llocs de treball que no s’hagin pogut cobrir amb el personal ﬁxe (mobilitat
interna).

6. ACCÉS
Els candidats que vulguin inscriure’s a alguna de les ofertes de treball publicades a la Borsa de
Treball (www.grupsagessa.cat/borsadetreball), hauran de presentar la documentació requerida
a la direcció indicada (fsica o email), indicant la referència de la convocatòria.
Els candidats disposen d’un termini de presentació de sol·licituds (sempre s’indica a la part
inferior de l’anunci), i passada aquesta data no s’acceptarà cap documentació complementària
o sol·licitud.
Un cop feta la inscripció, els candidats que siguin avisats per par+cipar a l’entrevista personal, i
que no hagin acreditat els mèrits, hauran d’aportar la documentació acredita+va de la +tulació,
mèrits i demés requisits per tal que aquesta sigui veriﬁcada, d’acord amb els següents criteris :

•

La puntuació no serà obviada pel fet d’estar pendent la validació dels mèrits aportats.

•

Cap candidat pot ser nomenat sense que disposi dels mèrits baremats degudament

validats.
•

En cas que no s’apor+ la documentació acredita+va dels requisits d’accés, la

candidatura es donarà de baixa de la borsa.
7. CONFIGURACIÓ DE LA VALORACIÓ DELS CANDIDATS
Els conceptes que es valoraran als candidats són els següents:
Conceptes a valorar candidat /candidata

Pes

CV i mèrits

30%

Experiència laboral en la categoria professional

35%

Entrevista personal/avaluació de l’acompliment/avaluació de
pràc+ques realitzades en el centre

20%

Psicotècnic

15%

TOTAL

100%

8. SUSPENSIÓ TEMPORAL DE LA BORSA DE TREBALL
Els candidats quedaran exclosos temporalment de la borsa de treball si es troben en les
següents situacions:
•

No presentar en temps i forma la documentació necessària que acredi+ els requisits
establerts i/o mèrits al·legats.

•

Estar en situació de baixa mèdica.

•

Estar en situació d’excedència voluntària per cura d’un ﬁll o en la que pertoqui derivada de
violència de gènere, sempre i quan aquesta causa haig estat acreditada per la persona
treballadora amb caràcter previ a que es produeixi I'oferta de treball.

9. CAUSES D’EXCLUSIÓ DE LA BORSA
Seran causes d’exclusió de la borsa de treball les següents:
•

Haver estat sancionat per la resolució d’un expedient disciplinari.

•

Haver rebutjat 3 ofertes de treball de forma injus+ﬁcada, sempre que hi hagi constància
de la seva comunicació i sigui quin sigui el mitjà pel qual s’ha no+ﬁcat I'oferta de treball
(telefònic, telemà+c, mail, per escrit, etc.)

•

La no presentació reiterada en temps i forma (data termini de la convocatòria) de la
documentació necessària que acredi+ els requisits i mèrits establerts.

•

La impossibilitat reiterada de localitzar la persona candidata.

•

No acreditar la +tulació necessària o falsejar dades de la sol·licitud o del currículum
professional.

•

No superar la entrevista personal.

•

Renúncia a un nomenament que s’està desenvolupant, llevat que concorri alguna de les
causes de suspensió de la borsa o per acceptació d’un altre nomenament al centre.

•

La no incorporació efec+va injus+ﬁcada al lloc de treball el primer dia del nomenament.

10. PERFIL PROFESSIONAL
Si bé la polivalència en un entorn canviant com en el que es troba el sector dels serveis
assistencials és un objec+u desitjable, les caracterís+ques de determinats llocs de treball, fan
del tot necessària la deﬁnició de determinats perﬁls.
El perﬁl i el posterior procediment de selecció són les eines adequades per garan+r que la
persona seleccionada compleix amb els requisits del lloc a cobrir, fonamentalment pel que fa a
expertesa i formació relacionada amb el lloc a cobrir.
11. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
Un cop autoritzada la contractació, les persones responsables del procés de selecció
iden+ﬁcaran:
•

El lloc de treball a cobrir.

•

Si el lloc de treball requereix d’un determinat perﬁl.

•

Si és necessari fer un procediment ad hoc de selecció.

•

Si el lloc pot ser ocupat per una persona discapacitada, que acredi+ la compa+bilitat de la

discapacitat amb I'exercici de les tasques a desenvolupar.
•

La durada previsible de la contractació o lloc a cobrir.

En funció d’aquesta informació es procedirà a fer la selecció, segons els criteris deﬁnits en la
convocatòria publicada a la Borsa de Treball:
• La categoria professional.
• Les competències tècniques i habilitats necessàries.
• Els requisits mínims exigits.
• Altres elements a valorar.
• El +pus de proves que es realitzaran (incloses entrevistes).

12.- BAREMS

Per garan+r el principi d’igualtat, publicitat i transparència s’estableixen uns criteris de
funcionament, que permetran el lliure accés als processos de selecció de personal intern i
extern al centre.
Primerament, es procedirà a la comprovació dels mèrits aportats pels candidats que siguin
convocats a l’entrevista personal, per tal de revisar que les puntuacions ob+ngudes són
correctes.
12.1. Formació i mèrits curriculars.
Es valorarà la formació del professional donant un valor afegit a la que sigui especíﬁca del lloc
de treball al que opta. Dins de l’apartat de mèrits es valorarà la docència i recerca realitzada (en
les categories que aquesta sigui precisa)

BAREM DE MÈRITS PER ALS GRUPS 1, 2

Puntuació
màxima

Límits en les valoracions

Puntuació per
concepte

Pes

FORMACIÓ I MÈRITS CURRICULARS
Formació acadèmica

20 punts

Titulació universitària

4 punts

Doctorat
Especialitat
Ac+vitats de formació

27 punts

Màsters
Postgraus
Cursos relacionats amb la categoria
professional

Es valoraran els organitzats
per facultats, escoles
universitàries i altres en+tats
amb conveni amb la
Universitat
Es valoraran els organitzats
per facultats, escoles
universitàries i altres en+tats
amb conveni amb la
Universitat

12 punts
8 punts

6 punts
3 punts

12 punts

Cursos Formació presencial

Màx. 200h per curs

0,02 punts/hora

Cursos formació distància amb aproﬁtament

Màx. 200h per curs

0,01 punts/hora

Ac+vitats docents reglades relacionades amb
la categoria professional

6 punts

Docència formació con+nuada

0,1 punts/hora

Docència pràc+ques alumnes
Ac+vitats ciennﬁques i de recerca
relacionats amb la categoria professional

450h

0,5 punts/any o
part proporcional

10 punts

Membre comitè ciennﬁc

0,5punts/ac+vitat

Treball de recerca i d’inves+gació

1 punt/treball

Beca

0,5punts/beca

Premi

0,5punts/premi

Publicació

1 punt/publicació

Membre societat ciennﬁca

1 punt/societat

Titulació oﬁcial Llengua catalana Nivell C

1 punts

TOTAL

80 punts

30%

BAREM DE MÈRITS PER ALS GRUPS PROFESIONALS
3,4 i 5.

Puntuació
màxima

Límits en les
valoracions

Puntuació per
concepte

Pes

FORMACIÓ I MÈRITS CURRICULARS
Formació acadèmica

4 punts

Titulació requerida per a cada lloc de treball
Cursos relacionats amb la categoria professional

10 punts

Cursos Formació presencial

Màx. 200h per curs

0,02 punts/hora

Cursos formació distància amb aproﬁtament

Màx. 200h per curs

0,01 punts/hora

Ac+vitats docents relacionades amb la categoria
professional

5 punts

Docència formació con+nuada

0,1 punts/hora

Docència pràc+ques alumnes
Ac+vitats ciennﬁques i de recerca relacionats amb la
categoria professional

450h

0,5 punts/any o
part proporcional

10 punts

Membre comitè ciennﬁc

0,5punts/
ac+vitat

Treball de recerca i d’inves+gació

1 punt/treball

Beca

0,5punts/beca

Premi

0,5punts/premi

Publicació

1 punt/
publicació

Membre societat ciennﬁca

1 punt/societat

Titulació oﬁcial Llengua catalana Nivell B

1 punts

TOTAL

30 punts

30%

12.2. Entrevista personal/ Avaluació de competències i/o de l’acompliment en contractacions
anteriors o pràchques reglades realitzades en el centre.
12.2.1. Entrevista personal: 5 punts.
Es realitzarà als candidats que no hagin treballat al centre, o si ja han treballat al centre però en
un servei diferent, es podrà sol·licitar que facin l’entrevista si el responsable del servei o
requereix.
Par+ciparà el responsable del servei i un representant de Recursos Humans, a més a més
d’aquells tècnics experts que es cregui convenient per les parts en el procés de selecció.
Aquesta valoració +ndrà el mateix pes per a totes les categories professionals.
Es realitzarà una entrevista per competències amb la ﬁnalitat d’aprofundir en els coneixements
i habilitats tècniques del candidat (per part del responsable del servei), i es valorarà l’aspecte
psicològic i altres competències laborals: treball en equip, ges+ó del temps, organització,
mo+vació, etc. (per part del tècnic de recursos humans).
A l’entrevista personal es realitzarà una bateria de preguntes i es plantejaran supòsits al
candidat per tal de conèixer com es desenvolupa en diferents situacions. Les preguntes
realitzades seran consensuades entre els entrevistadors.
Els resultats de l’entrevista personal +ndran la validesa d’un any si un mateix candidat es
presenta a diferents convocatòries d’un mateix servei i amb un mateix responsable, si
l’entrevista és amb un altre responsable es podrà tornar a entrevistar.
12.2.2. Avaluació de competències i/o de l’acompliment en contractacions anteriors o
pràchques reglades realitzades en el centre: 10 punts
L’avaluació de competències/avaluació de l’acompliment +ndrà la validesa d’un any, per tant, es
podran aproﬁtar els resultats si un mateix candidat es presenta a diferents convocatòries
durant un any.
Si el candidat presentat ja treballa a l’empresa o fa menys de 6 mesos que ha treballat es farà
avaluació de competències/avaluació de l’acompliment, i si és necessari es podrà
complementar el document amb una entrevista personal (opcional), a la resta de candidats es
farà entrevista personal.
Si la convocatòria requereix que el candidat hagi de fer una prova tècnica, els 15 punts totals es
repar+ran en 5 punts per a l’entrevista i 10 punts per a la prova tècnica. Els resultats de la
prova tècnica +ndran la validesa d’un any si es tracta de la mateixa prova, si es canvia el
candidat podrà tornar a presentar-se a la prova.

Aquesta valoració +ndrà el mateix pes per a totes les categories professionals.
Puntuació
màxima
ENTREVISTA PERSONAL
AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES I/O DE
L’ACOMPLIMENT O DE PRÀCTIQUES REALITZADES EN
EL CENTRE

Límits en les
valoracions

Puntuació per
concepte

Pes

5 punts
10 punts

Resultats de l’avaluació
TOTAL

15 punts

15%

12.3.- Experiència laboral en la categoria professional
Es valorarà l’experiència per mesos amb un límit de puntuació. La puntuació establerta en
aquest apartat serà de 30 punts.
Puntuació
màxima

Límits en les
valoracions

Puntuació per
concepte

Pes

EXPERIÈNCIA LABORAL EN LA CATEGORIA
PROFESSIONAL
En altres centres

5 punts

0,1 punts per mes
treballat

En centres sanitaris

10 punts

0.2 punts per mes
treballat

En HUSJR

15 punts

0.4 punts per mes
treballat

TOTAL

30 punts

35%

12.4.- Psicotècnic
Tots els candidats realitzaran una prova psicotècnica per avaluar la seva personalitat. Els
resultats tenen una validesa de dos anys i per tant, si un candidat es presenta a altres
convocatòries no haurà de tornar a realitzar-lo dintre d’aquest període.
Puntuació
màxima

Límits en les
valoracions

Puntuació per
concepte

Pes

RESULTAT DEL TEST PSICOTÈCNIC

TOTAL

15 punts

15%

12.5.- Valoració i pesos totals
Per tant la valoració i els pesos especíﬁcs per a cadascun dels barems és:
BAREMS DE PUNTUACIÓ
FORMACIÓ I MÈRITS CURRICULARS
TOTAL

Puntuació màxima

Pes

GRUPS
1,2

GRUPS
3,4,5

80 punts

30 punts

30%

30 punts

30 punts

35%

EXPERIÈNCIA LABORAL EN LA CATEGORIA PROFESSIONAL
TOTAL

ENTREVISTA PERSONAL/AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT O DE PRÀCTIQUES
REGLADES REALITZADES EN EL CENTRE
TOTAL

30 punts

30 punts

20%

TOTAL

15 punts

15 punts

15%

TOTAL

155 punts

105 punts

100%

PSICOTÈCNIC

12.6.- Ordre ﬁnal dels candidats
Desprès de la baremació dels mèrits aportats per cada candidat, i segons els criteris abans
especiﬁcats, el resultat ﬁnal ob+ngut serà un llistat de candidats ordenat de major a menor
puntuació. La puntuació mínima que podran obtenir és 0 i la puntuació màxima és 100.
Els candidats que +nguin una puntuació igual o superior a 50 punts seran inclosos a la Borsa de
Treball del centre, en canvi, els candidats amb una puntuació inferior seran exclosos de la
borsa. Recursos Humans avisarà als candidats si han estat o no inclosos a la Borsa de Treball,
igualment el candidat podrà sol·licitar informació sobre el seu resultat ﬁnal, per tal de conèixer
els punts que ha de reforçar.

13. INFORMACIÓ ALS ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ
La Comissió de la borsa de treball ha decidit proposar la creació d’una comissió paritària de
seguiment.
La Comissió de Seguiment +ndrà caràcter paritari i estarà composta per dos persones
designades per la part social i el mateix nombre de representants de l’empresa.
La Comissió de Seguiment té les competències següents:
•

Vigilar el compliment del Pacte.

•

Realitzar el seguiment de l’aplicació i del compliment del seu con+ngut, per la qual
cosa, haurà de disposar de la informació necessària.

•

Tenir coneixement dels conﬂictes que es puguin produir.

•

Tenir coneixement del qües+onari d’avaluació del personal i fer el seguiment de la seva
aplicació.

Funcionament:
La Comissió de Seguiment es reunirà amb caràcter ordinari quatrimestralment, i amb caràcter

extraordinari quan ho sol·lici+n alguna de les parts.
A la ﬁnalització dels processos de selecció, l’empresa informarà als representants dels
treballadors dels resultats de la convocatòria i d’acord amb el que estableix la norma+va vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Aquest document serà revisat per les parts al cap de 6 mesos de la seva aprovació, i a
con+nuació, anualment.

