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PERSONAL LABORAL 
DEP. DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS 

 
 

Reunió ordinària del Comitè Territorial de Barcelona del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals amb el representant de la Direcció de Serveis 

del 16 de maig de 2014 
 
 
Borsa de treball del personal laboral 
 
Ens lliuren la documentació referent a la Borsa de treball del personal laboral, la resolució 
i les llistes d’admesos estan penjades al web i també en el tauler d’anuncis del 
Departament, des de la data de publicació al DOGC de 28 de gener de 2014, on 
s'aproven les llistes definitives de les persones que formaran part del bloc 3 de la borsa de 
treball de personal laboral del Departament de Governació i Relacions Institucionals. 

 
 

Afectació al personal laboral de les noves mesures de flexibilitat horària 
 
El representant de la Direcció de Serveis ens informa que l’article 45.1 del Conveni 
estableix la jornada laboral de 1633 hores en còmput anual. Tanmateix, aquesta jornada 
no és d’aplicació per al personal que desenvolupa el seu horari de conformitat amb el que 
disposen les normes reguladores de la jornada i horari del personal funcionari  
 
També ens informa dels canvis que suposa la modificació del decret de jornada i horaris: 
 

- Hi ha flexibilitat horària, amb permanència de 9 a 14 hores.  
- Disposició de 25 hores recuperables durant l’any, enguany serà la part proporcional 

des de l’aprovació del nou Decret i per tant 18 hores aproximadament.  
- Un total de 7 dies de vacances que es poden gaudir de forma d’independent. 

 
El president del Comitè pregunta com es pot fer la recuperació setmanal, ens responen 
que es pot fer un màxim de 7,5 h seguides, amb un descans per dinar a partir de 30 
minuts, i treballant a la tarda 1,5 h com a mínim. 
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També pregunta com es pot recuperar el dia 6 de gener, ens informen que es pot 
recuperar com es vulgui durant tot l’any: en fraccions, o bé canviant per hores 
d’assumptes personals o pel dia 1 de novembre.  
 
 
Calendaris laborals 
 
Aquest Decret de jornada i horaris del personal funcionari no serà d’aplicació al personal 
laboral que tingui un calendari laboral, que són un total de 4 persones i que corresponen 
als dos membres del comitè que fan la jubilació parcial i als/les dos treballadors/ores que 
fan el seu relleu.  
 
 
Canvi horari d’un treballador laboral del Departament 
 
S’ha recollit la petició del Comitè d’ampliació de l’horari de personal laboral, i un 
treballador de la centraleta farà una hora més cada dia, fent 30 hores a la setmana. 
 
El representant de la Direcció de Serveis ens informa que una treballadora, per motius de 
salut i d’acord amb l’informe mèdic, passa a fer una jornada continuada al matí.  
 
 
RLT de personal laboral del Departament 
 
Ens lliuren una RLT del personal laboral de Departament. El president del Comitè fa la 
observació que a la RLT falta una actualització i demanem la seva correcció. 
  
 
Torn obert de paraules 
 
Els representats sindicals demanem que es contempli garantir els llocs de treball dels 
laborals temporals que puguin estar desplaçats pels futurs concursos de trasllat, i que a 
aquests/es treballadors/ores se’ls trobi un altre lloc de treball, o bé passar a la borsa de 
treball.  
 
També preguntem quina es la previsió de concursos de trasllat al Departament, el 
representant de la Direcció de Serveis respon que s’ha d’elaborar el calendari 
d’actuacions però que encara no hi ha res previst 
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