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LLISTATS DE SERVEIS PRESTATS 
PERSONAL LABORAL 

 
 
Dimarts es va fer pública la llista provisional de persones incloses en el bloc 1 de la borsa 
de treball de personal laboral de categories no finalistes del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania i han d’estar exposades als taulells d’anuncis dels centres de treball, dels serveis 
centrals i dels serveis territorials i a la web del Departament:  
(http://www.gencat.cat/benestar). 
 
Es contemplen els serveis prestats des de l’1 de gener de 2004 i fins al 27 d’octubre de 2008 
(ambdós inclosos) en cada categoria professional al Departament d’Acció Social i 
Ciutadania. Els àmbits territorials on estan incloses aquests persones correspon a aquell/s 
en què el/la treballador/a hagi prestat serveis.  
 
S’estableixen 10 dies hàbils a presentar, mitjançant escrit registrat,  les al·legacions 
corresponents, modificar o ampliar els àmbits territorials i/o manifestar que no s’està 
interessat en subscriure contractes de jornada parcial. Aquest termini comprèn el període del 
18 al 28 de març de 2009, ambdós inclosos. 
 
Recordeu que les categories a la que ens referim (que són diferents de les que contempla la 
Borsa, són les següents: 

 
• Grup A: Llicenciat, Periodista, Cap de 1a. d’administració, Cap de 2a.d’administració i 

Protocol-relacions públiques. 
 
• Grup B: Diplomat/ada en treball social, Logopeda, Monitor/a de formació ocupacional 

Podòleg/loga, Psicomotricista, Tècnic/a de gestió.  
 
• Grup C: Encarregat/ada, Governant/a, Tècnic/a administratiu/iva, Responsable de 

magatzem, Conductor/a (carnet C), Tècnic/a especialista–informàtic/a, Especialista 
d’oficis. 

  
• Grup D: Auxiliar administratiu/iva, Auxiliar d’educació especial, Auxiliar d’educador/a, 

Conductor/a (carnet B), Oficial de 1a. Manteniment, Oficial de 1a. bugader/a, Oficial de 
1a. cuiner/a, Oficial de 1a. jardiner/a, Ajudant/a d’ofici bugader, Ajudant/a d’ofici 
costurer/a, Ajudant/a d’ofici cuiner/a, Ajudant/a d’ofici jardiner/a, Personal de serveis 
especialitzats. 

  
• Grup E: Ajudant/a d’ofici – serveis generals, Guarda.  
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