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Recuperació de les pagues de 2012, 2013, 2014 i el retorn dels dies d’assumptes propis i els 
de vacances per raó d’antiguitat 
 
El personal laboral té un increment de l’1% del salari en tots els conceptes des del mes de gener 
de 2016. 
 
També hi ha la resolució parlamentaria que ha de comportar la recuperació de la totalitat de les 
pagues del 2012, 2013 i 2014. I dels dies addicionals d’assumptes personals i de vacances per 
raó d’antiguitat que ja teníem. Els dies d’assumptes personals per raó d’antiguitat ja estan aplicats 
a ATRI i els de vacances estan pendents. També tot el personal disposarà de 14 hores a sumar a 
ATRI en el mes d’octubre a compte del dies 24 i 31 de desembre que són festius i com a resultat 
de la negociació amb l’Administració.  
 
Sobre la paga de 2012 el Govern proposa abonar una mínima part al 2016 i la resta del deute, un 
80% pels anys 2017 i 2018. Els sindicats que composem la Mesa General no estem d’acord i 
continuem la negociació. Les propostes son insuficients per acomplir la Resolució Parlamentària 
de 20 de gener. Totes les Administracions de Catalunya han abonat part del deute al 2015 i volen 
pagar la resta en aquest 2016. Els sindicats acceptaríem el retorn de la paga del 2012 en tres 
terminis d’igual quantia a l’any 2016, 2017 i al primer trimestre del 2018. Així, demanem per 
aquest 2016 un 20% de la paga del 2012.  
 
La recuperació de les pagues del 2013, 2014 i altres temes estan pendents de negociació. 
 
 
Noves incorporacions de personal laboral, llistat actualitzat i comunicació de trasllats 
 
El Comitè Territorial, en última instància, hem demanat per escrit a Recursos Humans del 
Departament un llistat actualitzat amb el personal laboral que forma part del nou Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Rebem contestació de Recursos Humans 
comunicant que des del 16 de febrer el personal del Jurat d’Expropiació ha estat traslladat al 
carrer Rivadeneyra 6. També rebem la RLT 2016 del personal laboral del Departament. 
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Horaris personal laboral telefonistes 
 
Els telefonistes del Departament manifesten tenir més responsabilitats i un volum de feina més 
elevat amb el nou organigrama del Departament. Tenen també que atendre trucades d’unitats que 
no són competència del Departament. Per aquest motiu, tornen a demanar al Comitè que en 
resposta a l’escrit anterior de la Directora de serveis es torni a plantejar que puguin incrementar 
l’horari en cas de tenir un augment de feina. I demanarem a la Directora de Serveis i a Recursos 
Humans que puguin ampliar l’horari fins a les 7.30 h.  
 
 
Problemes ATRI 
 
Reiterem que els problemes que tenen els treballadors i treballadores amb ATRI no estan resolts i 
que ocasionalment provoquen que el personal no pugui tramitar la justificació que els demana 
l’Administració o les consultes que les son d’interès, com és el cas de consultar la nòmina. Per 
aquest motiu tornarem a manifestar aquest fet al Departament. 
 
 
Convocatòries sociolaborals per personal discapacitat 
 
Aquest Comitè, en comunicació amb la CIVE, està fent el seguiment de la previsió de les dates de 
l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per l’any 2015 referides a 24 places de 
personal laboral fix adreçades a persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva 
capacitat intel·lectual. 
 
 
Reunió del Comitè amb el Secretari General del Departament 
 
Es planteja demanar una reunió amb el Secretari General però aquest Comitè acorda abans 
demanar una reunió amb la Direcció de Serveis i Recursos Humans per exposar els temes 
plantejats en aquest Comitè i fer un seguiment dels temes pendents.  
 
 
Torn obert 
 
S’exposa que els recepcionistes del Departament habitualment fan tasques superiors a les que 
consideren que són del seu nivell i demanen a aquest Comitè que faci els tràmits necessaris per 
demanar a Recursos Humans un encàrrec de superior categoria o un complement adient. 
 
Així mateix, es comenta la situació dels treballadors i treballadores que han estat funcionaris 
interins i desprès han estat personal laboral amb continuïtat amb el temps, i que no tenen 
reconeguda tota l’antiguitat ni econòmica ni administrativa. 
 
Acordem plantejar aquests temes i els anteriors exposats a la reunió que demanarem tenir amb 
els representants del Departament. 
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