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PERSONAL LABORAL GOVERNACIÓ 
COMITÈ TERRITORIAL BARCELONA 

 
 
En la reunió de març d’enguany del Comitè Territorial de Barcelona del personal laboral 
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, es van tractar els 
temes que us resumim tot seguit. 
 
Devolució de les pagues extres meritades dels anys 2013 i 2014. 
 
A la nòmina del mes de març s’abonarà al personal laboral al qual se li aplica el VIè 
Conveni. Les sentencies dels tribunals (TSJC i TS), resolen que les quanties a abonar 
corresponen a un 16,67% de la paga extraordinària de 2013 i a un 8,33% de la paga 
extraordinària del 2014, o la part corresponent al temps treballat. 
 
 
Gaudiment del dies addicionals de vacances. 
 
Recordem que els dies de vacances corresponen a 22 dies hàbils per cada any complert 
de servei, o la part proporcional que correspongui quan el temps treballat sigui inferior a 
un any. I que a part hem recuperat els dies addicionals de vacances per antiguitat que ens 
van treure i que corresponen a: 

 +1 si acredites entre 15 i 19 anys, ambdós inclosos. 
 +2 si acredites entre 20 i 24 anys, ambdós inclosos. 
 +3 si acredites entre 25 i 29 anys, ambdós inclosos. 
 +4 si acredites entre 30 o més anys de serveis. 

Aquest càlcul del dies addicionals de vacances es durà a terme en funció dels serveis 
prestats que en cada moment tingui la persona interessada, amb independència de 
l’Administració Pública on haguessin estat prestats els serveis. 
 
Escrit a la Subdirectora de RRHH sobre contractació del personal laboral. 
 
Hem presentat escrit a la Subdirectora de Recursos Humans per demanar-li que quan es 
contracti personal laboral que, per les característiques del lloc de feina, no es pugui 
contractar a traves de la borsa de treball, s’ofereixi a traves d’ATRI. De persones que 
hagin prestat serveis o noves amb presentació de currículum. 
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Escrit a la Subdirectora de RRHH sobre la substitució per baixa de la telefonista. 
 
Hem presentat escrit a la Subdirectora de Recursos Humans per demanar-li que es 
substitueixi la baixa de la telefonista el Departament amb una persona que tingui una 
discapacitat semblant a la de ella. 
 
 
Jubilació d’un membre del Comitè. 
 
Exposem que el company membre d’aquest comitè representant al sindicat SAC, s’ha 
jubilat amb efectes 2 de febrer de 2017. Tots coincidim en desitjar-li el millor en aquesta 
nova etapa i donar-li les gràcies per la seva col·laboració en la defensa del personal 
laboral del Departament al qual representem. L’altre company, també representant del 
SAC ens comunica la seva propera jubilació anticipada el proper 1 de juny de 2017. 
 
 
Comunicació contractes. 
 
Exposem els nous contractes de personal laboral on relacionem els següents: 

 1 contracte d’una tècnica experta en polítiques migratòries per reforçar la Direcció 
General d’Afer Religiosos. 

 1 contracte de periodista al Gabinet de la Consellera.  
 1 contracte d’administratiu en substitució del treballador amb jubilació especial als 

64 anys. 

 
 
Precs i preguntes. 
 
Acordem presentar escrits al Secretari General del Departament, amb còpia a la Directora 
de Serveis i a la Subdirectora de Recursos Humans, demanant que se’ns convoqui i 
informi per escrit dels llocs de treball que es volen ocupar i se’ns informi de tots els 
moviments que afectin al personal laboral del Departament, d’acord amb el VIè Conveni 
Col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. 
 
També presentarem escrits a la Directora de serveis amb còpia a la Subdirectora de 
Recursos humans demanant que vol fer el Departament amb les places del personal 
laboral que es jubila. 
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