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COMITÈ TERRITORIAL DE BARCELONA DEL 
PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT DE 

POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 
Informació sobre la convocatòria 228 de personal laboral fix amb dificultat d’integració 
laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual. 
 
Donem lectura a l’Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció que, en la sessió de data 30 de maig de 
2018, ha acordat fer públiques les qualificacions de la prova de coneixements de llengua catalana. 
Contra aquestes qualificacions les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant 
la Direcció General de Funció Pública en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva 
publicació. 
 
També donem lectura a la Resolució PDA/1323/2018, de 18 de juny, per la qual es modifica 
l’òrgan tècnic de selecció 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. En 
aquesta resolució es nomenen noves presidentes, titular i suplent d’aquest òrgan tècnic de 
selecció, per ser l’anterior presidenta titular nomenada alt càrrec de designació política del 
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.  
 
Reestructuració del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. 
Donem lectura al Decret 117/2018, de 19 de juny, de reestructuració del Departament de 
Polítiques Digitals i Administració Pública. 
 
Torn obert. 
 
Acordem demanar a Recursos Humans la necessitat de substituir a traves de la borsa de treball 
als/les recepcionistes que es jubilin o canviïn de lloc de treball. 
 
També acordem demanar una reunió de presentació dels membres d’aquest Comitè amb el 
Secretari General i la Directora de Serveis del nostre departament. 
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