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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Reunió del Departament de la Presidència i el 
Comitè Intercentres per a la  Negociació de la 

Borsa de Treball 
 

 
Com ja vàrem informar en un anterior escrit, la borsa de treball actual va ser 
denunciada i s’estan duent a terme tot un seguit de reunions entre el Departament i el 
Comitè Intercentres per la negociació de la mateixa.  
 
La proposta de CCOO de borsa de treball va estat acceptada en el seu moment per tots 
els membres del Comitè Intercentres com a pròpia, i es la que s’ha pres com a punt de 
partida per iniciar les negociacions de la nova borsa de treball amb el Departament. 
 
També us volem indicar, i agrair, la bona predisposició de totes les parts. 
 
Aquest fet està propiciant que en les reunions de treball ja realitzades s’hagi avançat força 
en la nova redacció dels criteris de la mateixa. 
 
Val a dir que CCOO, no tant sols ha estat present en totes les reunions, sinó que les 
seves intervencions estan tutelant i ajudant a configurar la redacció final de l’esmentat 
document (cal recordar que, el document base, és en gran mesura l’inicialment presentat 
pel nostre sindicat).  
 
Per causes diverses, no totes les representacions sindicals han pogut assistir a totes les 
reunions, no obstant, la importància del tema, està fent que tot el Comitè estigui treballant 
coordinadament (tot i les absències puntuals). 
 
Seguirem informant sobre l’evolució de la negociació. 
 
Per a qualsevol dubte o informació us podeu posar en contacte amb: 
 
Roger Egea regea@gencat.cat 
Gaspar Reyes greyes@gencat.cat  


