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COMITÈ TERRITORIAL BARCELONA 
DEP. GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS  

 
El proppassat 30 de novembre en la reunió extraordinària del Comitè Territorial de Barcelona (Personal 
Laboral) del Departament de Governació i Relacions Institucionals es van tractar els temes següents: 
 
- El Departament ens lliura els contractes de treball amb la jubilació parcial d’un treballador i el 

corresponent contracte de relleu d’una treballadora. 
 
- El Departament ens comunica la necessitat de reubicar a dos treballadors i una treballadora als serveis 

centrals de la Via Laietana 26 de Barcelona per gestionar l’atenció telefònica del Departament. 
 
- Presentem un escrit sol.licitant al Departament un annex al contracte d’un dels treballadors que fa 

l’atenció telefònica i que fa un horari diferent del que feia fins ara i que està en una oficina diferent a la 
comunicada. 

 
- Sol·licitem al Departament la mobilitat a les oficines del propi departament d’un treballador propi que 

presta els seus serveis a l’IEMed i que està patint les conseqüències derivades de la falta de 
compliment en la data de canvi anunciada pel Departament. 
· El mateix dia de la reunió el Departament ens lliura la resposta al nostre escrit del 16 de novembre i 

ens comunica que el treballador afectat passarà amb data 1 de gener de 2013 a prestar els seus 
serveis a la Direcció de Serveis del Departament de Governació i RI ubicat a Via Laietana 26 de 
Barcelona. 

· Exposem els punts tractats de la reunió extraordinària del Comitè amb la Directora de Serveis del 
passat 23 de novembre. Destaquem l’acord perquè el treballador que presta els seus serveis a 
l’IEMed i que va quedar pendent de traspàs al Departament, sigui ubicat a les oficines del 
Departament al més aviat possible i amb data límit d’1 de gener de 2013. 

· També destaquem el compromís del Departament a intervenir amb l’EMed per tal de resoldre la 
sol•licitud de jubilació parcial d’un treballador propi que presta els seus serveis en aquest institut. 

 
- Demanem explicacions a la Direcció de Serveis de perquè, en relació al full de nòmina dels 

treballadors/es propis que estan a l’IEMed, aquest més passat han trobat que ja no està gestionada per 
ATRI i no tenen el logo de la Generalitat. La Direcció de Serveis pren nota de la incidència. 

 
- Per últim la part social demana a la Direcció de Serveis una declaració sobre com quedarà la nòmina 

del mes de desembre dels treballadors i treballadores del Departament. La representació del 
Departament ens recorda l’aplicació del Decret 20/2012 pel qual es suprimeix la paga extraordinària 
corresponent al mes de desembre dels empleats públics, però ens informa que es percebrà l’import que 
és va deduir en la paga del passat mes de juny, i que es rebrà conjuntament a la nòmina del mes de 
desembre. 
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