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BORSA DE TREBALL PERSONAL LABORAL 
 

Ampliació per a l'any 2017  

En el DOGC núm. 7518 de 18 de desembre de 2017, s’ha publicat la Resolució 
TSF/2856/2017, de 14 de novembre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista 
definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria del procés selectiu 
per ampliar els blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal laboral de categories 
finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

I pel que fa a la valoració (puntuació):   En el DOGC núm. 7518 de 18 de 
desembre  de 2017, s’ha publicat la Resolució TSF/2857/2017, de 14 de 
novembre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista amb la valoració 
provisional dels mèrits de les persones aspirants admeses a la convocatòria del 
procés selectiu per ampliar els blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal 
laboral de categories finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. 

Pel que fa a quest darrer aspecte, el termini per a la presentació d’al·legacions és 
el comprés entre el 19 de desembre de 2017 i el 4 de gener de 2018 (ambdós 
inclosos). 

Podeu trobar la llista en aquest enllaç:  

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/treballar-al-departament/  

 
Per a qualsevol informació us podeu posar en contacte amb els vostres 
delegats/des de CCOO en aquest Departament, o mitjançant correu a: 

 

 
Jesus Aneas: janeas@ccoo.cat  o  Rafa Contreras:  rcontreras@ccoo.cat 
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