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PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT DE 
GOVERNACIÓ. COMITÈ TERRITORIAL BCN 

 
 
Resum de la darrera reunió ordinària del Comitè Ter ritorial de Barcelona del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals  
 
1- Contracte de treball de relleu per jubilació parcial d’un treballador. El Departament de 

Governació i Relacions Institucionals ens lliura el contracte de relleu de jubilació parcial d’un 
treballador. 

 
2- Presentem escrit  al Departament mostrant el nostre desacord sobre l’aplicació de les baixes 

per IT a les nòmines dels treballadors/es quan s’incorporen de la baixa en els dies posteriors al 
tancament de la nòmina i se’ls aplica la baixa fins a final de mes. 
 
El Departament ens contesta que dóna trasllat a la Direcció General de l’Administració Pública 
de tota aquesta problemàtica per tal de que tinguin coneixement de l’impacte d’aquesta 
mesura. A dia d’avui existeix la possibilitat que els/les treballadors/es demanin una bestreta 
amb caràcter d’urgència per avançar el cobrament que es deixa de percebre. 

 
3- El Departament ens dóna l’annex al contracte d’un treballador que canvia de centre de treball. 
 
4- Presentem l’acta de la reunió ordinària del Comitè Territorial de Barcelona amb el cap de 

Servei de Recursos Humans en representació de la Direcció de Serveis. 
 

5- El Departament ens fa entrega del contracte de durada determinada d’una treballadora. 
 

6- Ens comuniquen el trasllat de les unitats del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de l’Avda. Diagonal, 409 al carrer Tapineria, 10. I també que durant la setmana 
del 13 al 18 de maig es farà el trasllat. 
 

7- El Departament ens notifica la resolució de l’INSS de la jubilació d’un treballador que ha estat 
denegada i l’anul·lació del seu contracte de relleu. 
 

8- L’EAPC ens fa entrega dels calendaris laborals del seu personal. 
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