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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 5 de març de 2012. 
 
• S’aprova l’acta de la reunió del 6 de febrer 
• Incorporació al Conveni d'una nova categoria. A1 Tècnic/a en inserció laboral de personal amb 

discapacitat intel·lectual. 
 

Acordem fer un escrit adreçat a la Secretària General i a la Directora de Serveis informant sobre el 
complement de productivitat de l'any 2011 dels treballadors/es de l'IEMED sobre les desigualtats 
en les valoracions aplicades entre personal de la mateixa categoria i la mateixa valoració. 
 
Ens comenten que hi ha dos temes de salut que afecten a dos companys/es que estan pendents 
de resoldre en breu, i proposem una altra reunió extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut per 
donar continuïtat a les respostes que esperem del Departament. 
 
El departament ens dona la relació de llocs de treball del personal laboral que presta els seus 
serveis a l’IEMED. 
 
En comprovar la unitat orgànica que consta, demanem a Recursos Humans del Departament un 
canvi en la relació de llocs de treball dels treballadors/es que presten serveis a l'IEMED a l'apartat 
de la unitat orgànica, posant que pertanyen a la Direcció de Serveis en lloc de a l'IEMED. 

 
• Contracte de treball de durada determinada de la categoria professional de Protocol-

Relacions Públiques 
 
• Torn obert de paraules 

Donem documentació de la guia de recursos per al treball 2011 de l'ONCE. 
 
Els representants dels treballadors i treballadores del col·lectiu del personal laboral del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals, conscients de les retallades de drets que 
comporta la Reforma Laboral i la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos, de la destrucció 
dels Serveis Públics i l’Estat del Benestar que estant portant a terme tant el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, com el Govern de l’Estat, expressa la seva adhesió a totes les accions 
que s’estan fent i es faran. 
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