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COMITÈ D’EMPRESA DE PERSONAL LABORAL DEL 
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RRII 

ABRIL DE 2015 
 
Nova incorporació de personal laboral. 
 
Tal com vam acordar a la reunió anterior, hem presentat escrits a la  Directora de Serveis i còpia 
del mateix a la Subdirectora de Recursos Humans del Departament sol·licitant la substitució de les 
baixes de llarga durada del personal laboral amb l’acord de borsa de treball que tenim. Prèviament 
comunicades les deteccions que hem fet a la Subdirectora de Recursos Humans per correu 
electrònic. Tenim resposta de la Directora de Serveis on ens explica la situació legal corresponent 
a la nostra petició i al mateix temps ens comunica la incorporació d’una nova treballadora laboral 
de la borsa de treball per substituir una baixa per IT. 
 
 
Problemes ATRI. 
 
El portal ATRI ha tingut en moments puntuals falta de funcionament i que van ser de més d’un dia. 
No tenim una solució alternativa per part del Departament a aquest problema. Ja que totes les 
incidències administratives del personal s’han de fer a través d’aquest portal i acordem sol·licitar a 
la Subdirectora de Recursos Humans que el Departament faciliti en suport paper la possibilitat de 
que el personal pugui comunicar i justificar les incidències que es tramiten a través d’aquest portal 
ATRI quan aquest no respongui. 
 
 
Precs i preguntes. 
 
Ja s’ha efectuat en el mes de març el cobrament dels 44 dies de la part meritada de la paga del 
2012. Vistes les nòmines del mes de març hem comprovat que l’aplicació del 5% de descompte de 
les retribucions de 2012 l’havien fet sobre una quantitat que no hem cobrat de forma efectiva. És a 
dir, apliquen el 5% al total de la massa salarial que hauríem d’haver cobrat sense retallades i no a 
la quantitat que realment vam cobrar i que figura en el certificat de retribucions per a la Declaració 
de la Renda de 2012. 
 
Estem a la espera de la resolució de la demanda sindical interposada contra aquesta aplicació a 
les nòmines atès que Funció Pública ens va comunicar que resoldran aquest problema aplicant el 
5% sobre la massa salarial realment cobrada al 2012. 
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