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PERSONAL LABORAL 
ACTUALITZACIÓ BORSA DE TREBALL 

 
Us informem que, avui dimecres 31 de març, s’ha publicat l’actualització provisional de la 
Borsa de treball de personal laboral de les categories finalistes i no finalistes del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La publicació és a la Web del 
Departament i a l’e-Tauler. 
  
Les persones interessades en realitzar una modificació dels àmbits territorials i/o 
les jornades, disposen d’un termini de 10 dies hàbils per a presentar el formulari de 
sol·licitud normalitzat que està disponible a l'apartat tràmits de la Web de la Generalitat de 
Catalunya. Una vegada emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament en 
aquest mateix apartat de tràmits de la Web de la Generalitat de Catalunya entre les 9 del 
matí de l'1 d'abril fins a les 3 de la tarda del 16 d'abril de 2021. 
  
Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes d'identificació i 
signatura següents:  

a) Certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci 

Administració Oberta de Catalunya. 

b) Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, la relació dels quals 

es pot consultar a la secció Certificats i signatures electròniques de la Seu 

electrònica de la Generalitat de Catalunya. 

c) Sistema IdCATMòbil, que es pot obtenir electrònicament a la Seu electrònica de la 

Generalitat de Catalunya i també presencialment a diverses oficines. Disposeu de 

més informació en aquest enllaç.  

La persona sol·licitant ha de fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de l’Àrea 
Privada, que consta a la capçalera de la Web de la Generalitat de Catalunya 
 
Malgrat aquesta actualització, CCOO continuem reivindicant la inclusió d’ofici de tot 
aquell personal que ha treballat durant la pandèmia i reuneixi els requisits, així com, 
també, tenir una Borsa útil, dinàmica i viva que es vagi actualitzant de forma automàtica. 
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