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Mesa Sectorial de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic 

21 de gener de 2019 
 

DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 ES PREVEU EL TRASLLAT DE 2600 
TREBALLADORS/ES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AL NOU 
COMPLEX DE LA ZONA FRANCA: 
 

 
Imatge virtual apareguda a premsa dels dos nous edificis de la Generalitat a la Zona Franca 

QUI?  
- L’Administració no ens aclareix de quins departaments seran les 2600 persones 

traslladades. Només comenta que podrien ser els Serveis Centrals de com a màxim 
3 departaments o unitats concretes, però no ens concreta quins o quines, ens diu 
que “això ho ha de determinar el Govern”. 

- Des de IAC-CATAC insistim que a una any vista d’aquest trasllat la plantilla afectada 
té dret i es mereix estar informada ja, perquè per a moltes persones aquest canvi 
d’ubicació els representarà un gran enrenou que afecta sovint a la conciliació 
laboral i personal. 

 
ON? 
- El nou complex, anomenat “Districte administratiu”, està situat al centre del barri 

de La Marina Port, entre el passeig de la Zona Franca, carrer Foc, carrer Urani i 
carrer Alts Forns de Barcelona. 
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- Els accessos en transport públic serien: Metro L10 (parades Foc i Foneria), Metro 
L9 (parada Fira), bus 109 – H16 – V3 – N1 – 79, FGC (parada Ildefons Cerdà). 

- Pel que fa a l’accés amb vehicle propi no se’ns dóna informació de la disponiblitat 
o no d’aparcaments. Se’ns diu que es farà, prèviament, un estudi de mobilitat 
generada i, un cop in situ, un estudi de mobilitat individualitzada. 

 

SEGURETAT? 
- Des de IAC-CATAC, denunciem que els delegats i delegades sindicals de prevenció 

de riscos laborals del personal afectat no han estat informats/des d’aquestes 
obres ni les han pogut visitar encara. Reclamem es recondueixi aquesta situació de 
desinformació.  
 

COM? 
- Durant l’any 2019 s’executaran les obres d’adequació a l’interior dels edificis, 

equipament de mobiliari, concursos de concessió i obres de la cafeteria i gestió de 
la mudança. Durant el 1r trimestre de 2020 es faria el trasllat a un ritme de 125 
persones per setmana.  

- Des de IAC-CATAC entenem que aquest trasllat comporta un canvi en les 
condicions materials de treball de les persones treballadores i reclamem la 
negociació d’aquestes condicions. En aquest sentit s’acorda la creació d’un Grup 
de Treball i IAC-CATAC insistim a saber quin és el col·lectiu afectat per fer-lo 
partícip i traslladar les seves peticions.  

 
ESPEREM LES VOSTRES PETICIONS SOBRE AQUEST TEMA !!! 

 

APROVADA CONVOCATÒRIA 250 PLACES DE BOMBER/A ESCALA BÀSICA 
DEL COS DE BOMBERS: 
 
IAC-CATAC denunciem un 
cop més la precarietat i la 
manca de mitjans humans i 
materials actual del Cos de 
Bombers que fa que 
s’estiguin tancant parcs i que 
la plantilla estigui treballant 
en condicions indignes i d’alta 
perillositat. Falten bombers i 
bomberes, però bombers i 
bomberes formats/es: 
denunciem també que cal 
revisar la formació que es 
dona. 
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Reivindiquem que aquesta convocatòria de 250 places de bombers/es d’escala bàsica 
s’ha de tirar endavant amb els mitjans administratius adients i no acceptem excuses 
d’endarreriments administratius durant el procés quan se’ns diu que els mèrits s’han 
d’anar revisant “a mà un per un fent palets en un full” en plena era de l’administració 
digital!!! 
 
IAC-CATAC demanem que s’ajorni la convocatòria que ens presenta l’Administració 
de 117 places de caporal/a, 63 places de sergent/a i 50 places d’oficial fins que es 
negocïin les bases.   
 
 

JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIES PER INDISPOSICIÓ MITJANÇANT DECLARACIÓ 
RESPONSABLE DE LA PERSONA TREBALLADORA!!!  
 
Denunciem el menysteniment i el caos que està patint la plantilla des del setembre 
passat amb el tema de la justificació d’absències per indisposició.  
 
CAL UNA SOLUCIÓ JA!! 

 
Des de IAC-CATAC hem insistit -igual que hem fet en anteriors Meses- a reivindicar la 
vigència del punt 3 de la instrucció 2/2013 que estableix que les absències produïdes 
per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici amb una durada 
màxima de tres dies consecutius, es justificaran mitjançant document d’atenció 
mèdica o declaració responsable de la persona treballadora. 

 
Avui, l’Administració accepta les indisposicions (sense límit) justificades amb una 
declaració responsable d’una part del col.lectiu (malalties cròniques, dones 
embarassades i processos oncològics), no de tothom. Proposa que la resta disposi 
d’un màxim de quinze hores anuals per indisposició que, a sobre, haurà de justificar 
a través d’un document d’assistència mèdica.  

 
La postura de l’Administració demostra que no hi ha un problema legal (cap norma 
obliga a l’Administració a exigir la baixa des del primer dia), sinó una voluntat 
política: la de limitar els drets de la immensa majoria de persones que treballem a 
la Generalitat.  
 
Nosaltres diem que la salut no té límits i que TOTES LES PERSONES TREBALLADORES 
TENIM ELS MATEIXOS DRETS!!! SEGUIREM LLUITANT PERQUÈ AMB LA SALUT DE LES 
PERSONES NO S’HI JUGA!!! 
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TORN OBERT DE PARAULES: CONCURS DE TRASLLAT D’ADMINISTRATIUS 
 
L’Administració ens informa que a finals de gener o principis de febrer es publicarà un 
segon llistat provisional perquè hi ha hagut molts canvis.  
 
Funció Pública es lamenta dels atacs i queixes que ha rebut de les persones que hi 
participen.  
 
VERGONYA!!! els hauria de fer que, a 21 de gener de 2019, no s’hagi resolt encara 
un concurs publicat/iniciat el 31 de maig de 2017, amb el desgast emocional i la 
pèrdua econòmica -en els casos d’optar a destinacions amb més nivell- que això està 
representant per a les persones participants. 
 
 
 

 
 

La millor defensa, un bon 
CATAC! 
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