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COMITÈ TERRITORIAL DE BARCELONA DEL 
PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT DE 

POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 
 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió de setembre d’enguany. 
 
 
Concurs canvi destinació. 
 
En relació amb la RESOLUCIÓ PDA/1748/2019, de 26 de juny, de 
convocatòria del concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de 
treball de personal laboral fix del Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública (convocatòria núm. PDA/001/19), estem a l’espera que 
el Departament ens convoqui per detallar-nos com ha anat aquest procés i 
com pot afectar el nostre personal.  
 
Quan tinguem la relació provisional d’admesos/es i exclosos/es del personal 
que ha participat cal estar atents al període d’al·legacions. És molt important 
que el personal laboral fix que s’ha presentat estigui pendent dels terminis de 
tot el procés.  
 
 
Pagament paga extra 2013. 
 
L’Administració no ens ha confirmat el pagament a la nòmina d’octubre de la 
part acordada de la restitució de la paga extra de 2013, tal com en van 
assegurar a la Mesa Sectorial del 15 de juliol i ens diuen que estan treballant 
per poder fer efectiu aquest pagament. 
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Compensació dissabte 12 d’octubre. 
 
Per ser el 12 d’octubre festiu i coincidir en dissabte Funció Pública dicta una 
instrucció per tal d’incorporar 8h 20’ a la borsa d’hores d’Assumptes 
Personals. No obstant això, CCOO considerem que aquestes 
compensacions haurien de ser automàtiques. 
 
 
Precs i preguntes. 
 
S’han ratificat els Acords de la Mesa General de Negociació de data 24 de 
juliol de 2019 sobre mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties 
d’especial gravetat, la mobilitat de les empleades públiques víctimes de 
violència masclista i els permisos per atendre fills i filles amb discapacitat. 
 
Hem manifestat a Recursos Humans que per a les tècniques inseridores de 
personal DIL el fet que hi hagi una convocatòria prevista pel mes de 
novembre de 151 places de subalterns DIL suposarà una gran càrrega de 
feina i que creiem necessari reforçar la plantilla amb més tècnics/ques 
d’inserció DIL. 
 
També la marxa de la seu del nostre Departament al Districte Administratiu 
està generant moltes preocupacions pel que suposa la mobilitat dels 
treballadors i treballadores. S’ha fet una enquesta entre el personal i ara 
estem a la espera de les conclusions i solucions que aquesta ha generat. 
 
Hi ha diversos grups de treball dels que esperem solucions pe fer menys 
difícil aquest trasllat pel personal. També tenim personal preocupat per la 
coincidència de tasques amb el personal d’altres departaments en la nova 
seu.  
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