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

Borsa de Treball (abril 2010) 
 

 
 
Continuant amb la informació que us vàrem donar el mes passat, es continua negociant la 
Borsa de Treball del Departament. 
 
Seguint la intenció de CCOO de mantenir-vos al dia, us comuniquem que, en aquests 
moments s’estan negociant els diferents blocs que integraran la borsa de treball de les 
categories finalistes, entenent per categories finalistes aquelles que requereixen una 
substitució àgil i/o immediata. (Comissió Negociadora 2007). 
 
Un fet a destacar i molt important, és que ha quedat recollit dins l’Acord, la incorporació 
dels Encàrrecs de Categoria Superior (reflexant així l’article 15.2 del VI Conveni) per 
cobrir, amb personal fix, les vacants que es puguin anar generant mentre no es convoquin 
els concursos de trasllat. 
 
Aquesta proposta l’havia proposat CCOO al document inicial sobre la Borsa de Treball, el 
qual ha estat el que ha servit de punt de partida per iniciar les negociacions. 
 
La inclusió de l’Encàrrec de Categoria Superior dins l’Acord, ha suposat el compromís per 
part del Departament, de negociar en paral·lel un Acord sobre els Encàrrecs de Categoria 
Superior pel personal laboral fix, i d’aquesta manera facilitar la promoció interna dins el 
Departament. 
 
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  


