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PERSONAL LABORAL DEPARTAMENT GOVERNACIÓ 
REUNIÓ COMITÈ TERRITORIAL DE BARCELONA 

 
Tot seguit us resumim els temes tractats a la reunió del dia 7 de març que van ser el següents: 
 
 
Borsa de treball. 
 
Acordem presentar al Servei de Recursos Humans un escrit sol·licitant la resolució i el llistat 
definitiu de la borsa de treball del personal laboral i demanar una reunió del grup de treball 
d’aquesta  borsa per donar per finalitzat el procés. 
 
 
Calendaris laborals del treballadors i treballadores. 
 
En aquests moments, encara no tenim els calendaris laborals que el Departament ens té que 
donar a principis d’any. Acordem fer la demanda per escrit vist que de paraula el dia del lliurament 
se dilata en el temps.  
 
 
Petició dels telefonistes del Departament d’ampliació de l’horari laboral. 
 
Els telefonistes del Departament ens demanen poder fer la jornada de 37,5 hores setmanals com 
la resta de companys i companyes del Departament. Per donar un millor servei per tractar-se de la 
centraleta que gestiona la seu de la Vicepresidenta del Govern i tres edificis del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals. L’horari que demanen és el que es fa a les altres centraletes 
dels departaments de la Generalitat de Catalunya. Acordem presentar un escrit al Servei de 
Recursos Humans amb extensió a la Subdirectora de Recursos Humans i a la Directora de 
Serveis. 
 
 
Torn obert de paraules. 
 
Es planteja un problema de canvi de lloc de treball d’una treballadora dintre de la mateixa unitat de 
treball que posem en coneixement del  Servei de Règim Interior i Prevenció de Riscos perquè 
gestionin de la millor manera una solució. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT !! 
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