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COMITÈ PERSONAL LABORAL BARCELONA 
DEP. DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INST.  

 
Resum de la reunió del Comitè Territorial de Barcelona de Personal Laboral del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de 5 de febrer de 2013: 
 

1- Aprovem l’acta del 18 de gener de 2013 per unani mitat. 
 

2- Substitució d’un membre del comitè, representant  del SAC, per jubilació parcial. 
Atès que el treballador figura encara al Departament de Governació i RI, continuarà 
efectuant les seves competències en el Comitè Territorial de Barcelona i en el Comitè de 
Seguretat i Salut. 

 
3- Calendaris del personal laboral. 

Davant la nostra reiterada demanda sol·licitant els calendaris laborals del personal, el Cap 
de Recursos Humans ens ha comunicat que properament ens convocarà a una reunió i 
ens lliurarà els calendaris. 

 
4- Comunicacions del Departament. 

El Departament ens entrega un annex al contracte de treball laboral indefinit d’un 
treballador propi que prestava els seus serveis a l’IEMed, consistent en el canvi de centre 
de treball, que passa a ser als serveis centrals del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, ubicats a Barcelona, Via Laietana 26, amb efectes de l’1 de febrer de 2013. I 
el contracte de treball de durada determinada per situació de jubilació parcial. 
També ens lliuren el contracte de treball d’un treballador de la borsa de treball, a temps 
parcial, per substitució d’un altre treballador en situació de jubilació parcial. 

 
5-  Problemes a les nòmines derivades  de les baixe s. 

Hem rebut queixes de personal afectat, pel que fa a la gestió de la nòmina, ja que el 
Departament tanca la nòmina el dia 15 de cada mes i considera que l’empleat públic estarà 
de baixa tot el mes i procedeix a treure de la nòmina la totalitat dels dies que falten fins a 
final de mes, amb un màxim de 20 dies, encara que l’empleat públic es reincorpori al seu 
lloc de treball al dia següent del tancament mensual de la nòmina. I acordem fer un escrit  
a la Subdirectora de Recursos Humans per tal que es resolgui aquest problema. Tot i que 
el president del Comitè ja el va tractar en una reunió urgent amb la Subdirectora de 
Recursos Humans tant aviat com es va detectar aquesta incidència i vam quedar a la 
espera d’una solució per part del Departament. 

 
6- Torn obert de paraules. 

Aquest Comitè manifesta la seva profunda preocupació per l’allau de notícies relacionades 
amb els problemes econòmics i polítics que poden afectar directament els nostres salaris. 


