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PERSONAL LABORAL. ACTUALITZACIÓ DE 
LA BORSA DE TREBALL 

 

Us informem que ha estat publicada a la web del Departament de Treball, Afers Socials i 
Família l’Actualització de serveis prestats, dels àmbits territorials i/o les jornades 
laborals, de les persones que formen part del bloc 1 i 3 de categories finalistes de la 
borsa de treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (categories 
finalistes: Diplomat/ada en Infermeria, Educador/a Social, Tècnic/a de Centres de 
Disminuïts Psíquics, Aux. Geriatria / Aux. Sanitari). 

També s’ha publicat l’Actualització provisional de les persones que formen part del 
bloc 1 de la borsa de treball de personal laboral de categories no finalistes del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Les persones que vulguin modificar els àmbits territorials o les jornades laborals i també 
les persones que creguin que la seva puntuació no es correspon amb l’actualització dels 
punts han de presentar una sol·licitud davant el Departament abans del proper 20 de 
febrer de 2017. Disposeu dels models de sol·licitud de les categories finalistes i de les no 
finalistes  a la web del Departament. 

 
Per a qualsevol altra informació us podeu posar en contacte amb els vostres delegat de 
CCOO al Departament. 

• Jesús Aneas:  janeas@ccoo.cat 
• Maria José Gómez:  mjgomez@ccoo.cat 
• Isabel Caire:   icaire@ccoo.cat 
• M. Àngel Merino:  mamerinos@gmail.com 
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