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PERSONAL LABORAL DEP. GOVERNACIÓ I RRII 
COMITÈ TERRITORIAL DE BARCELONA 

 
 
Resum de la reunió de febrer del Comitè Territorial de Barcelona de personal laboral del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
 
 
Substitucions del personal que està de baixa. 
 
CCOO manifestem el nostre desacord perquè les baixes llargues de personal laboral no 
es cobreixen amb substituts de la borsa de treball i acordem fer un escrit a la Directora de 
Serveis amb còpia per la Subdirectora general de Recursos Humans demanant que quan 
es produeixin aquestes baixes es substitueixin de forma immediata i així evitar les 
sobrecàrregues de feina amb què es troben els nostres companys i companyes. L’Acord 
de borsa té aquesta finalitat i no entenem el seu incompliment. 
 
 
Recuperació de la paga extra i part de la paga extra del 2012. 
 
Aquest any 2015 recuperem la paga extra que ens van treure. També recuperem al mes 
de març la devolució de la part meritada de la paga del 2012, és una recuperació d’un 
percentatge de 24,04% de la paga. CCOO ja vam comunicar als treballadors i 
treballadores que no calia fer la reclamació de forma individual. Aquests dies no 
corresponen a la part meritada, que seria de 196 dies sobre 366 (el 53,55% de la paga). I 
que ens reconeix la sentència del Tribunal Superior de Catalunya. En aquest cas continua 
el Conflicte Col·lectiu impugnat per la Generalitat al Tribunal Suprem. 
 
 
Comunicacions amb el Departament. 
 
Hem presentat escrit al Departament manifestant la nostra queixa per la falta de 
funcionament d’ATRI. Ens responen que ja està solucionat el problema concret. Ens 
donen els calendaris laborals dels/les treballadors/es que encara el tenen. 
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