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NOTA INFORMATIVA  
SECCIÓ SINDICAL ECONOMIA I CONEIXEMENT 

 

 

La secció sindical d’Economia i Coneixement de CATAC ens vam reunir amb 

responsables del Departament per a que ens expliquessin l’estat dels plans de trasllat a 

un nou edifici. Aquesta qüestió es tracta a la Mesa General de Negociació, però hem 

vist convenient poder tenir la informació de primera mà per a informar-vos-en. 

 

Les previsions del trasllat 

Fa unes setmanes, vam conèixer que el concurs públic per a arrendar un immoble que 

la Generalitat havia engegat al maig va quedar desert. L’equip responsable del concurs 

havia previst que uns quants edificis complien els requisits establerts (preu, espai, 

condicions) a la zona del districte de Sants-Montjuïc (excepte zona portuària) i Plaça 

Europa d’Hospitalet. Però finalment, el concurs no va rebre cap oferta. De fet, un dels 

edificis que complia els requisits finalment va rebre una oferta per part d’Agbar que 

millorava les condicions econòmiques del plec del concurs de la Generalitat.  

Donat que l’opció d’arrendament no ha funcionat, l’equip s’ha replantejat  les vies pe 

dur a terme el Pla de racionalització racionalització i optimització optimització d’espais 

(Acord de Govern del 2/7/2013). Estan apostant per un edifici que serà construït per 

un tercer. La Generalitat hi anirà en règim d’arrendament. 

De les informacions que ens van donar, la secció sindical de CATAC deduïm que: 

- En comparació amb el concurs d’arrendament, el trasllat al nou edifici no serà 

tan ràpid. Sembla que el calendari més determinant és el contracte de lloguer 

de l’edifici de Rambla, contractat amb la venda del mateix. També cal tenir en 

compte que la construcció d’un nou edifici, de les dimensions requerides, és un 

procés llarg. Així, preveiem que el trasllat es faci a principis del 2017. Tot i això, 

hi ha altres condicionants que podrien fer variar aquesta data.  
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Nosaltres hem plantejat que és important concretar amb la màxima antelació 

possible la data del trasllat, perquè segurament el personal haurà de 

reorganitzar els horaris personals i familiars.  

 

- Es manté l’objectiu de concentrar el personal en un edifici de gran superfície. 

Hi anirem el Departament d’Economia juntament amb d’altres, com 

probablement Empresa i Ocupació.  

 

Nosaltres creiem que aquesta opció restringeix bastant les zones dels edificis, 

perquè en altres llocs de la ciutat l’oferta és més fragmentada. 

 

- Es continua triant la mateixa zona definida al concurs, el districte de Sants-

Montjuïc. El solar on construir l’edifici encara no està escollit.  

 

El principal problema que hem trobat és la comunicació amb transport públic. A 

la zona hi arriben autobusos , i de moment el ramal de la Línia 9 que passa per 

allà no té data d’entrada en funcionament. Nosaltres ens hem queixat de que 

aquesta ubicació comportarà un allargament del temps de desplaçament del 

personal. L’Administració és conscient de que aquest és el punt més dèbil del 

trasllat, però té com a prioritat l’estalvi de costos, anant a zones amb lloguers 

més econòmics i concentrant el personal. Preveiem que el transport serà un 

dels punts en què més haurem de treballar.  

 

Volem deixar clar que és l’Administració la que està dissenyant aquest trasllat, i 

que encara que ens han donat la informació que demanem i que recullen les 

nostres observacions i les dels treballadors i treballadores, no tenim cap paper en 

la determinació de la nova ubicació. A CATAC ens sembla que els criteris que 

prevalen són els de buscar l’estalvi de costos en el nou edifici, a costa d’un 

increment del temps de desplaçament que, en definitiva, és una continuació de la 

nostra jornada de treball. A partir d’aquí, tant sindicats, treballadors com 

Administració haurem de buscar opcions per a millorar el transport i les condicions 

del futur edifici.  
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Altres temes relacionats amb la racionalització dels 

espais 

 

D’altra banda, comentar que el Departament no té previst nous moviments dins de 

les dependències del Departament un cop hagi finalitzat la cinquena fase de la 

redistribució en curs.  

 

Per últim, fem també saber que, arran de les darreres redistribucions, s’han 

detectat problemes en els espais comuns. El Departament ens ha comunicat que 

millorarà els equipaments (neveres,...) i estudiarà la manera d’ampliar les taules i 

cadires en les sales on hi hagi una ocupació molt elevada. 

 

 

http://eco.intranet/intranet/actuacions/racionalitzacio_espais/noves_distribucions_espais/index.html

