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ACTUALITZACIÓ DE LA BORSA DE PERSONAL 
LABORAL 

 
 
CCOO us informem que el 27 de maig s’ha publicat a la pàgina web del 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies l’actualització definitiva de 
les persones que formen part dels blocs 1 i 3 de la Borsa de treball de 
personal laboral Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, un cop 
s’han pogut incloure les modificacions que cadascú hagués sol·licitat. 
 
Són els Blocs 1 i 3 de la Borsa de treball de personal laboral de categories 
finalistes i no finalistes; així com de la jornada o jornades, l’àmbit o àmbits 
territorials i els serveis prestats, tal i com contempla la Resolució de 20 de 
maig de 2016. 
 
D’acord amb el punt 4 d’aquesta Resolució, aquesta actualització de la Borsa 
de treball entrarà en vigor amb efectes 1 de juny de 2016. 
 
Per a més informació us podeu posar en contacte amb els vostres delegats i 
delegades de CCOO del departament: 
 

• Jesús Aneas:  janeas@ccoo.cat 
• Maria José Gómez: mjgomez@ccoo.cat 
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