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RESUM DE LA REUNIÓ DEL COMITÈ TERRITORIAL DE BARCELONA DEL 
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS DEL 13.01.2014 

 

Aprovem l’acta del 20 de setembre de 2013 per unanimitat. 

El Departament ens comunica el canvi provisional d’un treballador que està a la Via 
Laietana, 26 i que ara estarà provisionalment a la Plaça Catalunya, 20 de Barcelona, el 
treballador manifesta estar d’acord amb el canvi. 

El Departament ens lliura l’Acta de la reunió ordinària 3/13 del Comitè Territorial de 
Barcelona amb el cap del Servei de Recursos Humans en representació de la Direcció de 
Serveis i ja resumida anteriorment. 

En relació amb les noves instruccions de Funció Pública relatives a la flexibilitat horària, 
dies d’assumptes personals i justificació d’absències per motius de salut de 30 de 
desembre de 2013, aquest comitè manifesta el seu desacord en que es posin a la pràctica 
mesures sense l’acord de la part social. I que es volen posar en pràctica unilateralment. 
Així mateix, els criteris que han entrat en vigor amb les justificacions d’absències per 
motius de salut suposen un significatiu empitjorament de les condicions aplicables 
anteriorment ja que, amb les instruccions derogades, el personal de la Generalitat podia 
gaudir de 2 absències al mes sense necessitat de recuperació horària i sense descomptes 
retributius. Això representava, en el pitjor dels casos d’indisposicions dels 
treballadors/ores, un total possible de 24 dies d’absència en un any. Ara, la instrucció 
2/2013 estableix un màxim de 30 hores laborables (4 dies) a l’any. 

Acordem tornar a demanar els calendaris laborals del personal, els quals la empresa té 
l’obligació de donar-nos al principi de l’any en curs. També estem a la espera de la 
resolució del recurs de cassació sobre la paga del personal laboral. 
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