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Llum verda a les propostes de CCOO pel control de la 
borsa de treball i la dotació de roba professional 

 

 
La Secció Sindical de CCOO ha aconseguit tirar endavant, mitjançant el Comitè Intercentres del 
Departament de la Vicepresidència, dos acords que afecten el conjunt dels treballadors i 
treballadores del Departament:  
 

 Acord de regulació de la borsa de treball del personal laboral 
 

S’estableixen els criteris de contractació en règim laboral temporal amb la qual cosa es 
garanteix  la vigilància i control d’aquest tipus de contractes. 
 
L’Acord determina, entre d’altres qüestions, que al Departament hi hagi una única borsa de 
treball de persones candidates disponibles i susceptibles de contractació, per categoria 
professional i/o especialitat, establint també un ordre de prelació. 

 
 Acord de subministrament de la roba de treball i/o uniforme al personal laboral 

 
El Departament assumeix el cost de la dotació dels uniformes o roba de treball que 
requereixen determinats col·lectius de treballadors. 
 
L’Acord precisa els terminis per al lliurament, fa constar la dotació, i s’inclou roba d’estiu i 
d’hivern anualment, tal i com obliga el VI Conveni. 

 
Després de mesos de negociació, Vicepresidència ha assumit aquestes responsabilitats i ha 
signat aquest juny ambdós documents convinguts amb el Comitè Intercentres, a proposta i per 
iniciativa de CCOO 
 
CCOO fa costat a les reivindicacions laborals de tots el treballadors i defensa i exigeix el 
compliment del Conveni col·lectiu. 
 
Per a més informació podeu contactar amb el vostres delegats: 
Joan Puig jpuigb@gencat.cat 
Antonio Moreno antonio.moreno@inefc.cat 
Joan Garcia jgarciaba@gencat.cat 
Salvador Olaso solaso@gencat.cat 
Enric Ormo eormo@gencat.cat 
Jordi Boloix jboloix@gencat.cat  


