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BORSA PERSONAL LABORAL
CCOO hem detectat errors en alguna categoria laboral. A més, algunes persones ens heu fet
arribar els vostres dubtes i necessitat d’aclariments, arran de la publicació d’actualització de borsa
de personal laboral del Bloc 1 del Departament de Drets Socials us volem informar del següent.
El Departament en aquest moments té oberts dos processos de Borsa que actualment estan
funcionant de forma independent: un d’ampliació bloc 1 any 2021 i altre d’actualització bloc 1
any 2022, que en un futur es fusionaran en un de sol:
1- Ampliació (llistat provisional) Bloc 1, 2021: Va ser publicat el 25 de gener de 2022.
Aquesta ampliació recollia al personal que ha treballat durant la pandèmia tenint en compte
els serveis prestats fins el 30 de setembre de 2021. Els treballadors/es que van trobar
alguna incorrecció van poder al·legar i en aquests moments encara no ha sortit el llistat
definitiu.
2- Actualització (llistat provisional) Bloc 1, 2022: Va ser publicat l’1 d’abril de 2022.
- És una actualització de serveis prestats fins el 30 de setembre de 2021.
- No surt el personal que va treballar durant la covid ja que aquesta actualització no
contempla l’ampliació.
- El termini d’al·legacions és del 4 al 19 d’abril a les 15:00 h. Les al·legacions poden ser
per si s’han comptabilitzat malament els serveis prestats però també es pot fer servir
per a modificar el tipus de jornada laboral o els àmbits territorials o altre error detectat.
- El Departament, com CCOO, ha detectat errors que afecten al col·lectiu d’educadors/es
socials per un problema amb el sistema informàtic.
- Per al·legar, el formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del
web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), al que es pot accedir a
través de l’enllaç habilitat a la pàgina web del Departament de Drets Socials dins
l’apartat treballar al Departament.
CCOO estem a la vostra disposició, com sempre, per a qualsevol aclariment. Podeu contactar
amb els vostres delegats/des o referents de CCOO o al correu pmuelas@ccoo.cat
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