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PERSONAL LABORAL DEPARTAMENT 
DE GOVERNACIÓ 

 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats amb la direcció del Departament 
 
 
Recuperació de la paga extra de 2012 
 
El passat mes de febrer, l’Administració va fer públic a ATRI que, per tal de donar 
compliment a l’Acord de la Mesa de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 2016, s’estava tramitant la normativa 
necessària per tal d’abonar el 20,77% de l’últim tram de la paga extraordinària de l’any 
2012 a la nomina del mes d’abril de 2018. 
 
 
II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de Trabajo 
 
El passat 9 de març de 2018 es va signar a Madrid per part del Ministre d’Hisenda i de 
diferents organitzacions sindicals d’àmbit estatal entre les quals està CCOO, un acord 
general que afecta totes les Administracions Públiques. S’acorda un marc plurianual 2018-
2020 d’increment salarial fix més un percentatge addicional lligat al creixement del PIB i al 
compliment de l’objectiu de dèficit públic. 

• Per l’any 2018, un increment de fins un 1,75% (1,50% fix + 0,25% variable) + 
0,20% en fons addicionals. 

• Per l’any 2019, un increment de fins un 2,50% (2,25 fix + 0,25% variable) + 0,25% 
en fons addicionals. 

• Per l’any 2020, un increment de fins un 3,55% (2,00% fix + 1,55% variable) + 
0,30% en fons addicionals. 

També cada Administració podrà negociar la jornada de 35 hores, una borsa d’hores de 
lliure disposició acumulables entre sí de fins un 5% de la jornada anual recuperables 
destinades a la conciliació de la vida familiar i laboral, una jornada continuada per cura de 
fills menors de 12 any o discapacitats i el retorn del pagament del 100% en tots els casos 
de baixa medica del seu personal. 
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Convocatòria del procés selectiu de personal laboral DIL 
 
Al DOGC núm. 7575, de 9 de març de 2018, s’ha publicat la Resolució GAH/394/2018, de 
5 de març, per la qual s’aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses, segons la classificació del grau de discapacitat, així com de les persones que 
han de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana, de la convocatòria del 
procés selectiu de nou accés restringit per proveir 24 places en règim de personal laboral 
fix dels departaments de la Generalitat de Catalunya, adreçat a persones amb dificultats 
d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (núm. de registre de la 
convocatòria 228). 
 
 
Calendaris del personal laboral 
 
Disposem dels calendaris del personal laboral que per les característiques de les seves 
categories i tasques el tenen que fer. Així també, els contractes de durada determinada 
del personal laboral del Departament. 
 
 
Torn obert de paraules 
 
Els representants del Departament ens comuniquen els canvis de destinació de dos 
treballadors interessats en prestar els seus serveis en altres departaments. Emetem 
informe positiu per tractar-se de peticions en interès del propis treballadors, tenint en 
compte que els treballadors tenen la reserva de la seva plaça en el nostre Departament. 
 
També ens comuniquen que al Departament han tramitat un fitxer d’RLT (Relació de Llocs 
de Treball) per tal de modificar l’horari del dos llocs “telefonista D1”, adscrits a la Direcció 
de Serveis, a horari especial. Aquest fet no suposa cap canvi del contracte de treball de 
les persones que ocupen aquests llocs de treball. 
 
En relació amb el concurs de trasllats del personal laboral anunciat pel nostre 
Departament el passat any, no tenim data de començament. En aquest cas fem un 
seguiment amb els responsables de recursos humans per tal que ens informin de les 
novetats que es produeixin. 
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