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REUNIÓ ORDINARIA DE JUNY DEL 2016 DEL COMITÉ 
TERRITORIAL DE BARCELONA DEL DEPARTAMENT DE 

GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE  
 
 
Recuperació de la paga de 2012. 
 
A la Mesa General de 9 de juny de 2016 s’ha acordat que el Govern prengui les mesures 
legals necessàries per a deixar sense efecte la mesura retributiva d’acord amb la qual les 
reduccions resultants de l’any 2012 s’han de correspondre, como a mínim, a un import 
equivalent a un 5% de les retribucions integres percebudes durant l’exercici 2012. 
 
Abonar, durant l’exercici 2016, un 20,32% dels imports deixats de percebre com a 
conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, paga addicional del complement 
específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012. 
 
Aquestes quanties corresponents als punts anteriors s’abonaran preferentment al mes 
d’octubre i com a màxim el mes de novembre de 2016. 
 
Fer possible el gaudiment, durant el període ordinari de vacances 2016, dels dies 
addicionals de vacances per antiguitat acordats per aquesta Mesa General en data 19 de 
febrer de 2016. 
 
El personal laboral tenim pendent l’aplicació de la resolució del Tribunal Suprem en la 
seva sentència 327/2016, resultat de la qual ens faltaria el cobrament del 29,52% de la 
paga de 2012. 
 
 
Calendaris de personal laboral de l’EAPC. 
 
L’EAPC ens ha donat els calendaris del personal laboral que presta els seus serveis en 
les seves oficines. 
 
També ens tramet la còpia bàsica de una treballadora que fa una substitució de la 
telefonista d’aquesta Escola. 
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Horaris personal laboral telefonistes. 
 
Desprès de les reunions prèvies fetes amb el Secretari General del Departament, 
Directora de Serveis i Subdirectora de Recursos Humans, s’ha acordat que els 
telefonistes del Departament de les oficines de Via Laietana, 26 passin a fer de 30 hores a 
35 h a la setmana, ja que les seves tasques s’han vist incrementades. 
 
 
Reunió del Comitè amb la Directora de Serveis i la Subdirectora de Recursos 
Humans del Departament. 
 
A la anterior reunió que vam tenir es van abordar temes que afectaven als/les 
recepcionistes del Departament què fan de bon grat tasques similar a les administratives i 
consideren que és de rebut una reclassificació per ajustar la seva situació. Restem a una 
resposta un cop fetes les consultes oportunes. 
 
També vam exposar la situació de companys/es funcionaris que tenen la categoria de 
subalterns amb el nivell mínim i fan tasques molt diverses i de responsabilitat. I per als 
quals també demanem una revisió a l’alça dels seus nivells professionals. Es valorarà la 
proposta. 
 
Així mateix, vam expressar que les baixes maternals del personal laboral no s’estan 
cobrint i que considerem que es deixen a les unitats afectades amb càrregues de feina per 
al personal que resta a la oficina. I que reiterem la nostra petició de fer aquestes 
substitucions quan es produeixin. Ens manifesten que no s’han substituït les places que 
hem presentat per no representar un problema per les unitats. 
 
Un altre punt que vam manifestar va ser que hi ha personal laboral que anteriorment ha 
estat funcionari i que no se’ls reconeix l’antiguitat total al servei de l’administració. Sobre 
aquest punt estan d’acord però ens emplacen a traslladar el fet a on sigui de competència. 
 
 
Precs i preguntes. 
 
Acordem demanar una reunió amb la Directora de Serveis i la Subdirectora de Recursos 
Humans per fer el seguiment dels punts exposats i treballem de manera conjunta per 
trobar els acords oportuns. 
 
Donem lectura dels escrits presentats al Departament i de les respostes que ens han 
arribat.  

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


