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PERSONAL LABORAL DEP. GOVERNACIÓ 
Reunió del Comitè Territorial de Barcelona 

 
 
Resum de la reunió del 30 de setembre de 2016 del Comitè Territorial de Barcelona del 
personal laboral del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 
 
 
Recuperació de la paga extra de 2012. 
 
Com a conseqüència a les demandes judicials presentades pels sindicats per a la recuperació de 
la paga eliminada del 2012, els tribunals van reconèixer el dret de recuperació de la part meritada 
de la paga. En el cas del personal laboral son 196 dies. Els 196 dies equivalen a un 53.56%. 
D’aquests vam cobrar un 24.04% al març de 2015 i va quedar pendent el cobrament del 29.52%. 
 
L’Acord de la Mesa General estableix el cobrament de la totalitat de la paga entre 2016, 2017 i 
2018, superant les sentències judicials. Això vol dir, d’acord amb la sentència, que en aquests 
moments al personal laboral li deuen un 29.52%, al novembre 2016 li deurien un 8.75% i al març 
de 2017 ja superarien el que diu la sentència. 
 
Els sindicats hem demanat a la Generalitat l’execució immediata de la sentència amb el pagament 
d’interessos legals. 
 
 
Gaudiment dels dies addicionals de vacances. 
 
En la reunió de la Mesa Sectorial del dia 20 de juny de 2016, per part sindical es va plantejar la 
proposta de la possibilitat que els dies addicionals de vacances per antiguitat es poguessin gaudir 
de forma independent i aïllada al llarg de l’any, sempre d’acord amb les necessitats del serveis, i 
s’acumulin als 7 dies solts de l’article 18 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i 
horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat. 
 
En el seu moment, l’Administració va respondre que la normativa només permetia gaudir solts 7 
dies de vacances però, finalment, l’Administració ha acceptat la proposta sindical i, durant l’any 
2016, els dies addicionals de vacances es podran gaudir de forma independent i aïllada al llarg de 
l’any. 
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Compensació dels dies 24 i 31 de desembre de 2016. 
 
Atès que els dies 24 i 31 de desembre de 2016 cauen en dissabte, la part sindical va demanar a 
l’Administració que apliqués immediatament el disposat a l’art. 14.2 del Decret de Jornada i 
Horaris: “Els dies 24 i 31 de desembre i la tarda del dia de Sant Jordi només s’han de mantenir els 
serveis essencials i tindran el caràcter de no recuperables; si coincideixen amb dissabte, 
diumenge o festiu, la DG Funció Pública dictarà les instruccions oportunes per a la seva 
compensació horària”. Aquesta petició es va fer per la part sindical a principis d’any i 
l’Administració va contestar que seria a partir del mes d’octubre quan els treballadors/es podrien 
gaudir d’aquestes 14h. 
 
A la Mesa Sectorial del 5 de setembre de 2016 l’Administració confirma que, de manera 
immediata, inclouran a ATRI 14 hores addicionals a la borsa d’hores d’Assumptes Propis que es 
podran gaudir de manera ordinària fins el 15 de gener de 2017 i de manera extraordinària fins el 
30 de gener de 2017. 
 
La part social incidim que seria millor per a totes les parts poder disposar d’aquestes hores a 
principis d’any per així tenir més marge els/les treballadors/es i no tenir tanta coincidència en el 
gaudiment cap a finals d’any. Aquest fet es reitera per l’any 2017 ja que els dies 24 i 31 de 
desembre cauen en diumenge. L’Administració va contestar que estudiarien la proposta sindical. 
 
 
Reunió del Comitè amb la Directora de Serveis i la Subdirectora de Recursos Humans. 
 
Comentem els temes d’interès del personal tractats anteriorment, com els nivells de personal 
subaltern i dels recepcionistes. En el primer cas ens responen afirmativament a la petició i, en el 
segon, Recursos Humans farà una petició a Funció Pública i restem a la espera de la resposta. 
 
 
Contractació de personal laboral. 
 
S’han realitzat tres contractes nous de personal laboral al Departament. Un a la Direcció General 
d’Afers Religiosos per una baixa maternal i dos periodistes que estan al Gabinet de la Consellera. 
 
Acordem presentar un escrit a Recursos Humans sol·licitant que quan es contracti personal 
laboral que per les característiques del lloc de treball no es pot trobar a la borsa de treball, ens 
comuniquin el vincle preexistent amb l’Administració i en cas de no trobar en primera instància 
candidats, aplicar un sistema de recollida de currículums, i facilitar  la informació de tot el procés al  
Comitè Territorial de Barcelona de Personal Laboral. El president presenta els escrits adreçats a la 
Directora de Serveis i la Subdirectora de Recursos Humans per tal de que es cobreixi una plaça 
d’un treballador que marxa de l’Arxiu Central Administratiu del Departament. 
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