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Reunió del Comitè Territorial de Barcelona 
 

 
Resum de la reunió ordinària del Comitè Territorial de Barcelona del Departament, que va tenir lloc el dia 7 
de novembre. 
 
1. Aprovació per unanimitat de l’acta de la reunió del 12 de setembre de 2011. 
 
2. Comunicació al Comitè de l’annex al contracte de treball d’una treballadora  

El Departament ens comunica la modificació del contracte de treball indefinit fix de plantilla d’una 
treballadora, la qual passa a tenir el lloc de treball a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de Barcelona, Via Laietana, 26. 

 
3. Comunicacions del Departament 

El Departament ens comunica el contracte de treball de durada determinada, per situació de jubilació 
parcial d’un treballador, i també del contracte de treball de relleu, a temps parcial, del treballador que el 
substituirà. 
 

4. Torn obert de paraules 
− Comuniquem la situació d’un company que demana el reingrés d’una excedència. Sobre aquest 

tema estem fent el seguiment, amb el Servei de Recursos Humans, per el seu reingrés, el més 
aviat possible, al Departament de Governació i Relacions Institucionals, o en el cas que no hi hagi 
places, a un altre departament de la Generalitat. 

 
− Acordem fer un escrit al Servei de Recursos Humans sol·licitant, abans de la seva aprovació 

definitiva, el llistat amb la productivitat dels treballadors/es amb les quantitats adjudicades. 
 

− També demanem la Relació de llocs de treball (RLT) del personal laboral de l’any 2011. 
 

− En relació a la formació virtual, sol·licitem que el Departament habiliti un espai per realitzar la 
formació que permeti la total concentració dels treballadors/es o bé, des de fora del lloc de treball, a 
compte d’hores de formació. 

 
− També sol·licitem al Departament què és el que pensa fer davant les places vacants, que van 

quedar d’anteriors concursos de trasllat, i com està la situació de la promoció del personal laboral. 
 

− Així mateix demanem informació sobre les substitucions del personal laboral per malaltia. 
 

− Demanem còpia del conveni de l’ONCE i d’altres col·lectius de personal DIL (dificultat d’integració 
laboral).  

 
Us continuem informant i estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta. 
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