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BORSA TREBALL I VACUNACIONS 

 

 
BORSA DE TREBALL DE PERSONAL INTERÍ. SUBSTITUCIONS. 
 
El passat 16 de desembre, CCOO us informàvem que el Departament va fer 
arribar un correu electrònic a unes 14.000 persones que consta que presten 
o han prestat serveis com a personal PAS de centres educatius durant els 
darrers 8 anys com a primera fase de la posada en funcionament de la Borsa 
de treball per a la provisió amb personal funcionari interí de llocs de 
subaltern, auxiliar administratiu i administratiu en centres i serveis educatius 
del Departament d’Educació aprovada per Acord de la MSNPAT de 20 de 
gener de 2020.  
 
Avui, 5 de març, s’ha celebrat una reunió informativa sobre la Borsa on 
els/les representants del Departament ens han informat dels aspectes 
següents: 
 

 En breu es constituirà la Comissió de Seguiment amb participació sindical 
i amb la funció principal d’analitzar i avaluar aquest funcionament. 
 

 Un cop recollides les dades de les 14.000 persones, la situació actual de 
la Borsa és la següent: no hi ha ningú al Bloc 1 de la Borsa (persones 
aspirants que hagin superat, sense obtenir plaça, el darrer procediment 
selectiu) i al Bloc 2 es disposa de 68 persones del cos subaltern, 154 de 
l’auxiliar administratiu i 69 de l’administratiu. Cal esmentar que aquestes 
dades son dinàmiques i s’actualitzen mensualment encara que s’està 
treballant per poder fer-ho setmanalment. 

 

 Des del mes de febrer d’enguany ja es comparteix la base de dades de la 
Borsa amb els diferents Serveis Territorials i Consorci d’Educació de 
Barcelona. 

 
 

http://fsc-generalitat.ccoo.cat/157-pas-borsa/
https://fsc-generalitat.ccoo.cat/wp-content/uploads/sites/112/2020/12/acord-borsa-treball.pdf
https://fsc-generalitat.ccoo.cat/wp-content/uploads/sites/112/2020/12/acord-borsa-treball.pdf
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 Encara no s’ha pogut finalitzar l’aplicatiu informàtic per poder accedir als 
llistats i a l’ordre de participació; s’està treballant amb T-SYSTEMS per tal 
d’implementar-ho al més aviat possible. 

 
 
CCOO hem tornat a insistir que ha de quedar molt clar que aquesta Borsa ha 
de ser el recurs a la necessitat de cobertura immediata de llocs de treball per 
substitucions puntuals i no per cobrir vacants (ja siguin per nova creació o 
per jubilacions) que han de ser cobertes mitjançant el procediment general 
(Concursos o ATRI) i ser ofertes inicialment al personal funcionari. 
 
 
 
VACUNACIÓ PERSONAL PAS. 
 
Un cop finalitzada la reunió de la Comissió de Seguiment de la Borsa, CCOO 
hem traslladat als responsables del Departament el neguit existent entre el 
personal PAS que encara no ha estat vacunat. Com és possible que s’hagi 
vacunat ja un bon percentatge de docents i que la immensa majoria del 
personal PAS no? A més a més, aquesta situació és especialment evident en 
alguns col·lectius com el dels/de les treballadors/es socials, que sembla ser 
que NO HA ESTAT INCLÒS en el Pla de Vacunació.  
 
Els responsables del Departament contesten que tot el dispositiu de 
vacunació és controlat pel Departament de Salut, és per això que CCOO els 
hem instat què es posin en contacte amb el Departament de Salut per tal que 
tot el col·lectiu PAS sigui vacunat al més aviat possible. 
 
D’altra banda, CCOO plantejarem directament aquest tema a la propera 
reunió de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral on son presents 
responsables del Departament de Salut. 
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