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PERSONAL LABORAL DEPARTAMENT 
DE POLÍTIQUES DIGITALS I AP 

 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats al Comitè d’Empresa Territorial de Barcelona 
del personal laboral del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (abans 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge).  
 
 
Informació sobre la convocatòria 228 del personal laboral fix amb dificultat 
d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual. 
 
RESOLUCIÓ GAH/908/2018, de 8 de maig, per la qual s’aprova la llista definitiva de 
persones aspirants admeses i excloses, segons la classificació del grau de discapacitat, 
així com de les persones que han de realitzar la prova 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, 
dirigit a persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat 
intel·lectual (núm. de registre de la convocatòria 228). (DOGC 7617, d’11.05.2018) 
 
Torn Obert. 
 
Els treballadors i treballadores hem recuperat al mes d’abril la part que ens faltava de la 
paga de l’any 2012. Encara hem de recuperar les pagues dels anys 2013 i 2014. Per 
acord de Mesa General, aquest any 2018 ens han de tornar almenys el 10% de la paga 
de 2013. 
 
Els interessos de demora de la paga del 2012, que van demanar per via judicial alguns 
treballadors i treballadores, està previst que els rebin a primers del mes de juny d’aquest 
any. 
 
Restem a la espera de noticies sobre els canvis que s’han de produir properament en el 
nostre Departament. 
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