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PLA DE REFORÇ RESIDÈNCIES GENT GRAN
SOL·LICITUD DE LES PLACES
Us informem que a partir del dia 1 d’abril de 2021 i fins al dia 9 d’abril de 2021 es poden
sol·licitar les places que apareixen als quadres de la nota en aplicació de l’Acord del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies i el Comitè Intercentres per a la cobertura de places vacants
mitjançant mobilitat funcional provisional de personal laboral fix, de data 23 de maig de 2013, us
informem que, abans de la seva provisió mitjançant les persones que consten a la borsa de treball,
s’ofereix al personal fix de plantilla, que pugui estar interessat, la possibilitat de realitzar
una mobilitat que tindrà caràcter provisional, en els termes que estableix l’Acord de cobertura.
En concret, té una vigència temporal d'un any, a comptar des del 4 de febrer de 2021, i podrà
ser ampliada un màxim d'un any més, en funció de l'evolució de la pandèmia.
En aquest enllaç podeu consultar les places disponibles.
Per participar en aquest procés, el personal laboral fix que sol·liciti el canvi de lloc de treball,
haurà d’emplenar el “model de sol·licitud de mobilitat”, indicant, per ordre de prioritat, el centre, la
jornada i l’horari al qual opta, i l’ha de trametre per correu electrònic a
l’adreça slobato@gencat.cat (a l’assumpte ha de constar “MOB 215 – laboral fix”), a partir del
dia 1 d’abril de 2021 i fins al dia 9 d’abril de 2021. Atès el caràcter excepcional d’aquesta oferta
de mobilitat concreta, no es tindran en compte les sol·licituds de canvi de lloc de treball que hagin
fet arribar, prèviament, al Servei de Recursos Humans, pel que les persones interessades a
participar hauran de formalitzar, forçosament, el model de sol·licitud que s’acompanya.
El personal laboral temporal amb contracte de vacant, podrà manifestar el seu interès en ser
cridat per ocupar places al mateix centre de treball on està adscrit, si ha de ser seleccionat per
ordre estricte de borsa de treball, a tal efecte, caldrà que empleni el “model del personal temporal
en vacant”, i l’ha de trametre per correu electrònic a l’adreça slobato@gencat.cat (a l’assumpte ha
de constar “MOB 215 – temporal en vacant”), a partir del dia 1 d’abril de 2021 i fins al
dia 9 d’abril de 2021. Cal tenir present que, el personal amb contracte laboral temporal de vacant,
no tindrà dret a reserva del lloc de treball que ocupa actualment.
Pel que fa al personal laboral temporal amb contracte de substitució, NO podrà participar en
aquesta fase del procés, i serà cridat, posteriorment, per ordre estricte de borsa de treball, si
escau.

CCOO, UN SINDICAT EN FORMA PER AJUDAR-TE
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773
Gran Via de Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 224 070
C/ Enric Granados, 5 - 25006-Lleida ● Telèfon: 973 263 666
C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat
Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES

Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat

SOL·LICITUD PER MANIFESTAR LA VOLUNTAT DE PARTICIPAR EN LA
COBERTURA, PER ORDRE ESTRICTE DE BORSA DE TREBAL, DE LES PLACES
QUE S’OFERTIN AL MATEIX CENTRE DE TREBALL D’ADSCRIPCIÓ, DINS EL
PLA TEMPORAL DE REFORÇ DELS CENTRES DE LA DGAPD (REF. MOB 215 –
TEMPORAL EN VACANT)

Sr/a................................................................................................ en qualitat de
PERSONAL TEMPORAL del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
amb la categoria professional de ..................................................................,
adscrit/a al centre de treball ................................................................................,
i amb contracte d’interinitat temporal de vacant, manifesto que estic
interessat/ada en ser cridat, si escau, per la cobertura de les places que
s’oferten en el pla temporal de reforç del mateix centre on estic adscrit.
Sóc coneixedor/a que la cobertura d’aquestes places és de caràcter
provisional, amb una vigència temporal d'un any, a comptar des del 4 de febrer
de 2021, i que podrà ser ampliada un màxim d'un any més, en funció de
l'evolució de la pandèmia, i que, per a l’adjudicació d’aquestes places es
procedirà a l’aplicació dels criteris establerts en virtut de l’Acord del
Departament i el Comitè Intercentres de creació i funcionament de la borsa de
treball del personal laboral. Així mateix, estic informat/da que, en cas de ser
acceptat/da, aquest canvi de lloc de treball no donarà dret a la reserva del lloc
de treball que ocupo actualment.

Data:

Signatura:

SOL·LICITUD DE CANVI DE LLOC DE TREBALL PER MOBILITAT FUNCIONAL
PROVISIONAL A LES PLACES QUE S’OFERTEN PEL PLA TEMPORAL DE
REFORÇ DELS CENTRES DE LA DGAPD (REF. MOB 215 – LABORAL FIX)

Sr/a...............................................................................

en

qualitat

de

PERSONAL FIX del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb la
categoria professional de.................................................................., adscrit/a al
centre de treball ..................................................................................., sol·licito
que sigui atesa la meva petició perquè se m’adscrigui, mitjançant mobilitat
funcional provisional de personal laboral fix, amb caràcter provisional als
centres que, per ordre de prioritat, detallo a continuació:
ORDRE DE PRIORITAT

CENTRE DE TREBALL

JORNADA

HORARI

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.

Sóc coneixedor/a que aquesta mobilitat és de caràcter provisional, amb una
vigència temporal d'un any, a comptar des del 4 de febrer de 2021, i que podrà
ser ampliada un màxim d'un any més, en funció de l'evolució de la pandèmia, i
que, per a l’adjudicació d’aquestes places es procedirà a l’aplicació dels criteris
establerts en virtut de l’Acord del Departament i el Comitè Intercentres per a la
cobertura de places vacants mitjançant la mobilitat funcional provisional de
personal laboral fix. Així mateix, estic informat/da que, en cas de ser
acceptat/da, aquesta mobilitat no donarà dret a cap tipus d’indemnització.

Data:
Signatura:

