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PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT DE 
GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS   

 
 

RESUM DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL COMITÈ T ERRITORIAL DE 
BARCELONA DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS  

INSTITUCIONALS AMB EL CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HU MANS EN 
REPRESENTACIÓ DE LA DIRECCIÓ DE SERVEIS 

 
 
Ens faciliten el calendaris del personal laboral per l’any 2013 que venim sol·licitant des del 
desembre passat, per tal de revisar-los i signar-los pel president del Comitè. Aquests 
calendaris passaran individualment per cada treballador/a perquè donin el seu vist-i-plau i 
disposin d’un original. 
 
La importància de disposar cada treballador/a del seu calendari laboral anual està regulat 
al conveni col·lectiu i és la garantia que té el/la treballador/a de l’horari que ha de mantenir 
amb la empresa en l’any en curs. 
 
Ens lliuren la Relació de Llocs de Treball del personal laboral del Departament. 
 
El Cap del Servei de Recursos Humans ens informa que es reinicien les tasques per 
finalitzar el procés del bloc 3 de la borsa de treball, de les categories que resten pendents 
de passar a la borsa. 
 
S’explica que hi ha una sèrie d’al·legacions pendents de resoldre, i posteriorment es 
tramitaran, es posarà en coneixement de l’Òrgan Tècnic de Valoració  i es publicaran les 
llistes definitives. 
 
Al torn obert de paraules ens informen que es publicarà a ATRI un anunci oferint una 
plaça de periodista A1, al Gabinet de la Vicepresidència, perquè dues persones d’aquesta 
unitat han renunciat al seu lloc de treball. 
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