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PERSONAL LABORAL 
COMITÈ TERRITORIAL DE BARCELONA 

DEL DEP. DE GOVERNACIÓ 
 
Us resumim tot seguit els temes tractats a la darrera reunió del Comitè Territorial de 
Barcelona del Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
 
 
Recuperació de la paga de 2012, 2013, 2014 i els permisos per AP. 
 
Per part sindical s’ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l’Acord 33/2015 
del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre la recuperació d’una part de la paga 
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per a tot el personal de la 
Generalitat. S’ha sol·licitat reunió de la CIVE per tractar l’aplicació del RDL 10/2015 
perquè afecta de manera diferent al personal laboral com un dia més d’assumptes 
personals, el retorn d’una nova part de la paga del 2012 i la possibilitat perquè les 
administracions puguin aplicar el retorn dels dies de vacances per serveis prestats i els 
d’assumptes personals per antiguitat. També el gaudiment de 23 dies laborables de 
vacances en el cas de fer-les partides. 
 
 
Noves incorporacions de personal laboral 
 
S’ha produït una nova incorporació de personal laboral per substitució per llarga malaltia a 
través de la borsa de treball. 
 
 
Horaris personal laboral telefonistes i resposta del Departament. 
 
Hem presentat escrit a la Direcció de Serveis sol·licitant l’ampliació de l’horari del personal 
telefonista del Departament (que fa sis hores), argumentant l’augment de feina i cobertura 
d’oficines que fan i que justifica que puguin fer la jornada complerta com la resta de 
personal del Departament. Ens responen que el volum de trucades rebudes pel 
Departament no justifica aquesta ampliació d’horari i que si les circumstàncies futures 
suposen un increment de trucades es proposarà el canvi. 



federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat

INFORMA 

 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

Problemes ATRI. 
 
El portal ATRI ha registrat incidències de falta de funcionament que ens impedeixen poder 
tenir correctament la nostra situació administrativa. Hem demanat als representants del 
Departament una solució alternativa per quan es produeixin aquests fets però encara no 
tenim cap resposta. Per la qual cosa seguim insistint en unes instruccions que ens 
permetin tenir tranquil·litat en aquest aspecte tan important pels treballadors i 
treballadores. 
 
 
Convocatòries pel personal DIL. 
 
Al DOGC núm.6919 de 23 de juliol de 2015, s’ha publicat l’Acord GOV/114/2015, de 21 de 
juliol pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a 
l’any 2015. Referent al personal laboral, es contemplen places en règim de personal 
laboral fix de la Generalitat de Catalunya, adreçades a persones amb dificultats 
d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual i que són 24 places. Restem a 
la espera de comunicació sobre les dates concretes sobre el procès i les proves. 
 
 
Reunió del Comitè amb el Secretari general del Departament. 
 
Fem coincidir  la reunió del Comitè amb la reunió prevista amb el Secretari General del 
Departament, amb el qual fem la presentació dels membres d’aquest comitè, ja que 
aquest mes tenim als dos membres que tenen la jubilació parcial. En aquesta trobada li 
exposem els temes més rellevants tant de personal com de salut que no prosperen en les 
nostres reivindicacions. Tot aprofitant  que dos dels membres que formem part del Comitè 
som també delegats de prevenció i formem part del Comitè de Seguretat i Salut del 
Departament. 
 
Li deixem constància que entenem que hi ha temes que no depenen d’ell i que ja estan 
sobre meses de negociació. El Secretari General ens comunica que farà tot el que estigui 
a la seva mà per resoldre temes i que resta a la nostra disposició. 
 
Fem una valoració positiva de la reunió i li agafem la paraula per donar continuïtat a les 
millores que estem reivindicant. 
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