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PERSONAL LABORAL DEPARTAMENT 
DE POLÍTIQUES DIGITALS I AP 

 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats al darrer comitè territorial de Barcelona del 
personal laboral del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. 
 
Informació sobre la convocatòria 228 del personal laboral fix amb dificultat 
d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (personal DIL). 
 
Donem lectura a l’Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció, que, en la sessió de data 9 de 
juliol de 2018, va acordar aprovar i publicar les puntuacions de valoració provisional dels 
mèrits de les persones aspirants atenent el grau de discapacitat intel·lectual, així com la 
llista amb els motius de no valoració de mèrits. 
 
Un cop publicat el barem de valoració dels mèrits, les persones interessades poden 
presentar les al·legacions i la documentació acreditativa a la valoració provisional de 
mèrits que considerin convenients davant de l’Òrgan Tècnic de Selecció en el termini de 
deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Acord. 
 
Ampliació del permís de paternitat. 
 
Donem lectura a la nota del departament en aquest sentit i exposem que la llei de 
pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018 ha modificat la durada del permís de 
paternitat. Aquesta modificació és aplicable als naixements de fills, guarda amb fins 
d’adopció, acolliment o adopció d’un fill/a que es produeixin a partir del 5 de juliol de 2018, 
inclòs, data en què entrà en vigor la Llei de pressupostos generals de l’Estat. 
 
Cal destacar que la durada del permís passa a ser de cinc setmanes i s’ampliarà en el 
supòsit de part, adopció, acolliment o guarda múltiples en dos dies més per cada fill a 
partir del segon. El gaudi del permís serà ininterromput, excepte l’última setmana, que 
podrà gaudir-se, prèvia autorització, de forma independent en un altre moment dins dels  
nou mesos següents a la data del naixement del fill/a, la resolució judicial o la decisió 
administrativa. 
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