
   

 

 

 
ACORD ENTRE LA GERÈNCIA I LA JUNTA DE PAS-F SOBRE EL 
FUNCIONAMENT DE LES BORSES DE TREBALL DE PERSONAL INTERÍ 
D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 
 
En data 11 de març de 2011 es va acordar entre la Gerència i la junta de PAS funcionari el  
funcionament de les borses del personal interí d’Administració i Serveis de la Universitat 
de Girona. 
 
Atès que la normativa ha canviat i considerant que la Universitat de Girona s’ha d’adaptar 
a les noves legislacions i sistemes d’organització, s’ha detectat la necessitat de revisar 
l’acord vigent i s’ha considerat que calia modificar algun dels punts de l’acord signat l’any 
2011 per regular aspectes que no es recollien explícitament en l’anterior i modificar 
aquells que, fruit de l’experiència, calia adaptar-los a les noves circumstàncies. Per tot 
això, el gerent de la Universitat de Girona i els representants de la Junta de PAS 
funcionari 
 
ACORDEN 
 

- Aprovar el funcionament de les borses de treball del personal interí 
d’Administració i Serveis de la Universitat de Girona. (annex I) 

- Que aquest acord entre en vigor i  amb efectes de l’endemà de la seva signatura. 
 
 
 
 
 
 
Josep M Gómez Pallarès    Ana M Piña Dotes   
Gerent    President Junta PAS-F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

ACORD DE FUNCIONAMENT DE LES BORSES DE TREBALL DE PERSONAL 
INTERÍ D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS   
 
 
Preàmbul 
 
Les borses de personal interí de la UdG corresponents a les escales Auxiliar de Serveis, 
Administrativa i Ajudants d’arxius i biblioteques, quedaran regulades per aquest acord.  
 
S’acudirà  sempre  que  es  necessiti  cobrir  interinament  places genèriques, d'acord amb 
el que recull la normativa vigent d'interinatges de PAS i amb prèvia constatació que no 
sigui possible la seva cobertura mitjançant funcionaris de carrera. 
 
La seva elaboració, la correcta aplicació del mateix i la resolució de qualsevol incidència 
que pugui sorgir i que no estigui recollida en aquest acord correspon a la Comissió de 
seguiment paritària que estarà formada per: 
 

- Gerent o persona en qui delegui 
- Cap del Servei de Recursos  Humans o persona en qui delegui 
-     President/a de la Junta de PAS funcionari o persona en  
 qui delegui 
- Secretari/ària de la Junta de PAS funcionari o persona en qui delegui 

 
Article 1 

Ordenació i crida 

1.1 Cadascuna de les borses de personal interí quedarà ordenada de la manera 
següent: 

1. Les persones que a data de l’aprovació d’aquest acord formen part de cadascuna 
de les borses. 

2. Les persones que accedeixin per futures convocatòries ordenades per ordre 
d’aprovació de les proves. 

 
En cas d’empat entre dues o més persones, els criteris d’ordenació que es tindrà en 
compte, per aquest ordre, són els següents: 

1r) El temps treballat a la UdG 
2n) El temps treballat en qualsevol administració pública 
3r) El còmput total de mèrits (experiència i formació, interna i/o externa) 
4t) L’aspirant de més edat 
 

1.2 En la mesura que el Servei de Recursos Humans tingui propostes de nomenaments 
de personal interí, anirà cridant els candidats per ordre de numeració a la 
respectiva llista. En el moment d’efectuar la crida s’informarà al candidat de la 
naturalesa de la substitució o cobertura de la plaça (baixa maternal, plaça de 
plantilla pendent de concurs o oposició, baixa IT, reforç, reduccions de jornada, 
etc.)  

 
 
 
 
 



   

 

 

Degut a la naturalesa urgent de la cobertura de les vacants, el procediment de crida 
serà trucar un màxim de dues vegades els candidats, una trucada al mati i una altra 
a la tarda amb un interval de temps de 3 hores entre trucades, als números de 
telèfon dels quals disposem i segons l’ordre de la llista de la borsa fins trobar un 
candidat que accepti l’oferta. En cas de no localitzar a la persona candidata es 
comunicarà mitjançant un únic correu electrònic que no ha estat possible 
contactar-hi i es procedirà d’acord amb el que estableix l’article 3.1 f) d’aquest 
acord. És responsabilitat dels candidats el manteniment de les seves dades 
actualitzades.  

La crida haurà de respectar l’ordre de la llista. El servei de Recursos Humans 
oferirà a l’aspirant que respongui, d’acord amb l’ordre de la borsa, el lloc de treball 
i li comunicarà el termini en el qual s’haurà d’incorporar. Aquest termini ha de ser 
com a mínim de 3 dies hàbils, excepte que l’interessat tingui disponibilitat abans. 

1.3 Quan s’ofereixi una oferta de treball a una persona de la borsa de personal interí i 
aquesta no l’accepti, la seva situació quedarà de la manera següent: 

- La primera vegada que no accepta una oferta de treball: el candidat 
mantindrà el mateix ordre a la llista sense que es produeixi cap variació. 

- La segona vegada que no accepta una oferta de treball: El candidat passarà 
al final de la llista. 

- La tercera vegada que no accepta una oferta de treball: El candidat quedarà 
exclòs de la borsa de personal interí de la qual ha rebutjat les ofertes. 
 

1.4 Això no obstant, en aquells casos en què el lloc a cobrir tingui unes particularitats 
o característiques específiques recollides a la proposta de contractació del lloc de 
treball i, per tant, sigui recomanable que la persona que l‘ocupi disposi d'un 
determinat perfil professional, el servei de Recursos Humans ho sotmetrà a 
consideració de la comissió paritària. Aquesta triarà  de la borsa els 5  primers 
candidats adients perquè, més enllà dels criteris de funcionament de la Borsa, 
pugui seleccionar i ajustar la persona candidata a les necessitats del lloc a cobrir. 

 
 
Article 2 
 
Període de Prova 
 
La incorporació d’un aspirant de la borsa a un lloc de treball suposarà la realització d’un 
període de prova d’una durada de 3 mesos a partir del dia de la data del nomenament.  
 
El/la cap d’unitat haurà d’emetre un informe a la finalització del període de prova o a la 
finalització del nomenament en cas que sigui d’una durada inferior. En aquest informe 
hi haurà de constar els coneixements i expertesa adquirida per  la persona en el lloc de 
treball. (Annex I) 
 
 
Article 3 



   

 

 

Causes d’exclusió de la borsa 

3.1  Quedaran exclosos de la borsa els candidats que incorrin en qualsevol de les següents 
causes: 

 
a) La no compareixença no justificada a l’acte de presa de possessió 
b) La no presentació, previ requeriment, de la documentació acreditativa exigida per 

fer el nomenament 
c) En cas que una persona nomenada funcionari interí renunciï al seu nomenament, 

comportarà que es passi al final de la corresponent llista. Quan renunciï per segon 
cop al seu nomenament, cosa que haurà de fer per escrit i presentar per registre, 
en quedarà exclòs. En qualsevol cas la persona ha de donar un marge de 5 dies des 
de que registra la renúncia fins que la formalitza i en cas de força major serà la 
comissió paritària qui ho valorarà. 

d) La no acceptació de tres ofertes de treball tal i com especifica l’article 1.3 d’aquest 
acord. 

e) L’obertura d’un expedient disciplinari 

f) Quan després d’haver intentat contactar amb la persona candidata hagi estat 

impossible obtenir resposta en tres possibles ofertes de treball. 
g) La pèrdua de les condicions per ser funcionari interí 
h) Haver complert l’edat forçosa de jubilació 
i) La pena principal o accessòria d’inhabilitació absoluta o especial per càrrec públic 
j) Tres informes negatius redactats per responsables diferents i que hagin estat 

validats per la Comissió paritària de borsa. 

 
El procediment dels informes negatius serà el següent: 
El cap de la Unitat notificarà prèviament a l’interessat l’obertura d’un informe 

 negatiu, que dirigirà a la gerència, al servei de recursos humans i a la comissió 
 paritària de borsa. 

 
La comissió  paritària de borsa, un cop rebut l’informe, comunicarà a la persona 
interessada que disposa de tres dies hàbils per presentar al·legacions, si ho creu 
convenient. 

 
La comissió paritària de borsa, un cop rebut l’informe negatiu i les al·legacions 
de la persona interessada, analitzarà els motius i les causes, i caldrà que doni el 
degut tràmit d’audiència a les persones interessades. La Comissió elevarà la 
proposta de resolució a la Gerència. 
 
Resolució dels informes: 
1r. Informe negatiu: la comissió valorarà si cal canviar de destinació a la persona, 
tenint en compte les circumstàncies de cada moment en relació a la disponibilitat 
dels llocs vacants. Es manté a la persona en el mateix lloc de la llista. 
2n. Informe negatiu: es revoca el nomenament i es passa al final de la llista de la 
borsa de l’escala que pertanyi la plaça objecte de l’informe, sense perjudici que la 
comissió paritària de borsa acordi proposar l’exclusió de totes les borses de què 
la persona forma part,un cop fet el tràmit d’audiència. 
3r. Informe negatiu: Si escau, la comissió proposarà la revocació del 
nomenament, la qual  suposa l’exclusió de totes les borses de què la persona 
forma part.   

 
 



   

 

 

 
3.2  Quan es produeixi la causa que motiva l’exclusió del candidat de qualsevol de les 

borses de treball de personal interí es notificarà per notificació electrònica i si no 
és possible pels mitjans de notificació legalment establerts a la persona 
interessada es notificarà mitjançant escrit certificat. Aquesta notificació es farà 
en el domicili que consti segons les dades aportades pel candidat.   

 
3.3  Els supòsits establerts a les lletres e), h), i) i j) suposen l’exclusió de totes les borses 

en les que estigui el candidat. 

Article 4 

Exempcions a les causes d’exclusió i/o pèrdua de l’ordre de preferència en 
la borsa 

Les circumstàncies que es relacionen a continuació només donen lloc a l’exempció quan 
ho sol·licita la persona interessada, mitjançant sol·licitud d’exempció i la documentació 
acreditativa corresponent en qualsevol dels registres de la Universitat de Girona en el 
termini màxim de quatre dies hàbils des de que el candidat és cridat per ser nomenat 
personal interí. La justificació d’aquesta exempció significa que al candidat se li respecta 
el mateix número d’ordre a la borsa. 

En cas que l’exempció sigui sense data de finalització prevista és obligació del candidat 
comunicar al servei de Recursos Humans de la UdG, la finalització de la causa que va 
motivar l’exempció, la seva disponibilitat i el seu passi a actiu. 

 

4.1   S’admetran com a causes d’exempció temporal de la borsa: 

a) Incapacitat temporal. 
 

b) Maternitat: sempre que es produeixin els requisits que donen dret a gaudir del 
permís per maternitat, sigui per a la mare o per al pare. 

 
En el cas de la mare, també es podrà demanar la suspensió de la llista en el 
període comprès entre el setè mes de l’embaràs i el moment del part.  

 
c) Cura de fills menors de 3 anys o de familiars fins al segon grau de consanguinitat 

o d’afinitat que no es puguin valer per ells mateixos, fins que finalitzi la situació 
que motiva la sol·licitud. 

 
d) Defunció de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una 

limitació temporal de quatre dies. 
 
e) Adopció o acolliment d’acord amb el que estableix l’article 49 b) regulat al Reial 

Decret legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre d’aprovació del text refós de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

 
f) Matrimoni propi o regularització de la situació de parella de fet, si ha tingut lloc 

dins els vint dies naturals anteriors a l’oferiment d’una plaça o ha de tenir lloc 
dins els vint dies naturals següents. 

 
g) Tenir una relació contractual amb la Universitat de Girona. 

 



   

 

 

h) Qualsevol altra causa justa, aliena a la voluntat de la persona interessada, 
degudament acreditada i que la comissió de seguiment paritària valori com a 
motiu de suspensió. 

4.2   En el cas de pertinença simultània a llistes de diferents grups o escales de personal 
funcionari, les sol·licituds de suspensió i el seu atorgament s’entenen en qualsevol 
cas referides a les diferents llistes. 

4.3  L’incompliment de qualsevol de les obligacions esmentades en aquest article 
comporta l’exclusió dins les borses d’interins. 

 

Article 5 

Publicitat de llistes 

La Comissió de seguiment paritària vetllarà perquè tota persona admesa a la llista de 
personal funcionari interí de la Universitat de Girona pugui accedir a la visualització de 
la seva posició en aquesta. 

Article 6 

Procediment extraordinari d’ampliació o formació de borsa de treball 

 
Si s’esgotés una determinada borsa de treball i es mantinguessin les necessitats de 
disposar de candidats/tes per interinatges, la Universitat podrà ampliar la borsa a través 
de la convocatòria d'una prova específica o bé mitjançant altres sistemes de selecció 
externa. Els candidats se sumaran a continuació de la borsa ja existent, per tal de 
mantenir sempre el criteri de borsa única. 
 

Article 7 

 
Retribucions dels funcionaris interins procedents de borses de treball 

 
Els funcionaris interins procedents de les borses de treball percebran les retribucions 
que corresponguin segons la Relació de llocs de treball vigent. 
 
Disposició addicional  
 
Considerant que l’informe de valoració (Annex I) s’emetrà a partir de la signatura 
d’aquest acord, en el cas del personal interí que està treballant o ha treballat a la UdG es 
tindrà en compte tota la informació que consta en el seu històric personal a la UdG. 

 
Disposició derogatòria 
Aquest acord deroga l’anterior de funcionament de les borses de data 15 de maig de 2011 
 
 
Disposició final 
 
Aquest acord entra en vigor l’endemà de la seva signatura. 
 
 



   

 

 

 

 
ANNEX I 
 
INFORME DE VALORACIÓ 
 
 
1. DADES DEL SERVEI O UNITAT ADMINISTRATIVA 
    
  Servei/Unitat administrativa: 
 

      
  Nom del cap del Servei o unitat administrativa:  
 
 
 
 
 
2.-DADES DEL TREBALLADOR 

 
Nom i cognoms:  
 
Escala/Categoria:  
 
Lloc de treball que ocupa:  

 
Data d’alta lloc de treball:  
 

       
3.- RELACIÓ DE LES TASQUES QUE DESENVOLUPA 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 

4.- ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT 
 

Puntualitat d’entrada a la feina: ................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

Absentisme: (en cas de que s’hagi constatat absentisme indicar si els motius han estat justificats o no). 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

 
5.- VALORACIÓ DEL TREBALL REALITZAT 
 
 
5.1 Indiqueu si us plau si el treball desenvolupat, en general, ha estat: 
               

 Satisfactori                                             No satisfactori 
 
 

 

 

 

 

 

  

 



   

 

 

5.2  L’actitud que ha mostrat davant la feina, ha estat: 
       Molt positiva                        Positiva                             Regular                       Negativa                           
 
 
5.3  Els coneixements que disposa per desenvolupar les funcions d’aquest lloc de treball considereu 

que han estat: 
       

 Suficients                        Insuficients 
 
Coneixements i expertesa adquirida. 
 
Indiqueu : 
 
Programes informàtics utilitzats:...................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 
Coneixements adquirits:..................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
Formació rebuda:............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................................................. 
 
Habilitats desenvolupades:................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
Si han estat insuficients, quins coneixements considereu que hauria d’adquirir o ampliar? 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

 
5.4  Mostra una actitud col·laboradora i participativa amb els objectius marcats pel Servei o Unitat? 
 
          SI                         NO 
      

5.5  Mostra iniciativa i autonomia en el desenvolupament de les seves feines?  
 
         SI                             NO 
      

5.6  Mostra capacitat per a l’adquisició de nous coneixements?  
 
         SI                             NO 
 
 
 
6.- VALORACIÓ DEL PROCÉS D’INTEGRACIÓ I DE SOCIALITZACIÓ 
 
6.1 Pel que fa a la integració, considereu que li ha costat: 
 
        Molt                         Bastant                       Poc                     Gens 

 
6.2 Actualment, considereu que ha estat ben integrat/ada en l’equip de treball del seu Servei o 

unitat?  
 
         SI                            NO 

    

 

  

 

  

  

  

  

  



   

 

 

 
6.3 Es mostra sociable amb els superiors?                                             SI                  NO 
 
6.4 Mostra una actitud positiva sociable amb els seus companys?     SI                   NO 
 
 
7.- OBSERVACIONS 
 
Considereu que podria tornar a ser contractat/da al vostre Servei? 
Comentaris: 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............... 

 

Girona,                     de                      de                        

 

 

 

 

 

Signatura del responsable del Servei/Unitat             
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