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PUBLICACIÓ DE LA LLISTA 
ACTUALITZADA D’INTEGRANTS DE 

LA BORSA DE TREBALL D’AOF 
 
 
Amb data 18 de gener de 2017, la Direcció General de prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments del Departament d’Interior ha publicat una Diligència d'actualització 
provisional de la borsa de treball de la categoria d'Ajudant d'ofici forestal (AOF), amb 
efectes de 31 de desembre de 2016.  
 
La Diligència es completa amb el corresponent Annex d'actualització de la borsa de treball 
d'AOF, en compliment de l’Acord de 20 de juny de 2012, sobre criteris i procediment per a 
la selecció amb caràcter d'urgència del personal laboral temporal, i de creació i 
funcionament de la borsa de treball del Departament d'Interior.  
 
En aquest Annex es configura la relació de les persones que en data de 31 de 
desembre de 2016 integren la borsa de treball d’AOF, amb indicació dels seus 
cognoms, nom i DNI parcialment ocult, així com de les ofertes de treball individualitzades 
rebudes durant els anys 2015 i 2016, o només 2016, que han estat rebutjades (recordem 
que, segons l’Acord esmentat, 3 renúncies suposen la sortida de la borsa de treball). 
 
La resta del personal AOF contractat per a la campanya forestal de 2016 (i que no va 
renunciar al contracte) no forma part d’aquesta borsa de treball, atès que esdevé 
personal indefinit no fix de caràcter discontinu, conformement amb la doctrina judicial, 
i se sotmet a l’ordre de crida que disposa el VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de 
Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, en el seu article 27. 
 
Si no sou inclosos/es a l’Annex i considereu que hi hauríeu de ser, o hi consteu 
incorrectament, quant a l’ordre de citació o altres dades, podeu enviar les al·legacions 
pertinents a la Subdirecció General d’Administració i Recursos Humans del Departament 
d’Interior, c/ Diputació, 353, 6a planta, 08009 Barcelona. 
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