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Reunió del Comitè Intercentres i el Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació 

 
 
Al març ens vàrem reunir el Comitè Intercentres amb el Departament per tractar els 
següents temes: 
 
1. Amortització de places 

 
A petició del Comitè, el Departament ens lliurà la relació del nombre de places de 
personal laboral a amortitzar. 

 
El Comitè va demanar al Departament que expliqués quina mena de places són, si 
aquesta amortització suposa acomiadaments... El Departament reiterà que es tracta 
de places no ocupades per personal laboral i, per tant, no s’ha produït cap 
acomiadament. A continuació es va comentar plaça per plaça, la seva destinació i 
unitat orgànica d’adscripció, així com en quins casos es tractava de places 
desocupades per jubilació del seu o de la seva titular. 

 
 
2. Personal laboral de nova contractació Tarragona 

 
El Comitè va exposar que entre el personal contractat de les empreses externes i el 
personal del Departament a vegades es generen conflictes i problemes per 
descoordinació o mal entesa entre ells, especialment en els monuments d’Escornalbou 
i Escala Dei, per la qual cosa demanàrem que el Departament trobi una solució, i 
adverteixi a les empreses externes que no s’excedeixin en les seves tasques i 
competències.  

 
El Comitè recordà al Departament que és necessari disposar de personal de 
plantilla propi per realitzar aquestes tasques en els monuments. 

 
El Departament va informar de les tres contractacions recents de guies d’informació de 
monument o museus, del grup D1, amb una durada de 6 mesos. En data d’avui no pot 
preveure si es prorrogaran o es contractaran de nou aquests treballadors. 
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3. Actuacions fetes al MNAT i al MAC-Empúries  
 

A petició del Comitè, el Departament va fer un resum de la situació actual del projecte 
d’ampliació i reforma del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT). 

 
Com a conseqüència de la denúncia interposada pel Comitè a Inspecció de Treball 
sobre la problemàtica del MAC-Empúries, l’inspector ha comunicat al Departament que 
s’ha de fer una nova valoració de riscos psicosocials. Aquest tema s’ha portat al 
Comitè de Seguretat i Salut del Departament i s’ha constituït un grup de treball (3 
representants per part de l’Administració i 3 per la part social). 
 
El Comitè es va interessar pel tema del tractor d’Empúries i si finalment s’havia 
comprat o no. El Departament informà que es preveu que el mes de juny ja es pugui 
tenir el tractor. 
 
Així mateix, es va denunciar el canvi d’ubicació de l’ordinador del personal 
subaltern. El Departament comentà que ja s’havien donat instruccions perquè aquest 
es situés en un lloc fora del camp visual del personal que treballa en la planta baixa de 
l’edifici.  

 
 
4. Agència de Difusió Cultural 

 
El Comitè va demanar informació sobre el projecte de Llei de l’Agència de Difusió 
Cultural. El Departament va comunicar que la Direcció de Serveis convocarà als 
representants de les seccions sindicals constituïdes al Departament i al president/a 
del Comitè d’Empresa a una reunió informativa sobre aquest projecte de Llei. 

 
 
Us continuarem informant, per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb 
nosaltres 
 
 
Maite Toneu mttoneu@gencat.cat 
Ma. Gràcia Morillas mgmorillas@gencat.cat  
 


