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CREACIÓ DE L’AGÈNCIA CATALANA 
DEL PATRIMONI CULTURAL 

 
 
Avui dia 7 de juny, el Departament de Cultura ha mantingut una reunió amb les Seccions Sindicals 
dels diferents Sindicats amb representació al Departament. En aquesta reunió, la Direcció de Serveis 
ens ha informat sobre “l’Avantprojecte de llei de simplificació, reestructuració administrativa i de 
promoció de l’activitat econòmica”, i en concret sobre la creació de l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural on s’integraran els següents equipaments culturals del Departament: 
 

- Museu d’Arqueologia de Catalunya 
- Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
- Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
- Museu d’Història de Catalunya 
- Museu d’Art de Girona 
- Centre de Restauració de Béns Mobles 

 
La Directora ens ha comentat que tant la Biblioteca de Catalunya com l’Arxiu Nacional de Catalunya, 
encara no està clar que s’integrin en aquest Ens. 
 
Tot i la insistència de CCOO i la resta de sindicats, el Departament no ens han informat en absolut del 
tema principal i que és el més preocupant, el que fa referència al personal tant laboral con funcionari. 
 
En aquest sentit, des de CCOO els hi hem fet saber, per tal que quedessin molt clares, les dues 
premisses bàsiques pel que fa als empleats públics: 
 

1. Que en aquest procés no es perdi cap lloc de treball 
2. Que ni hi hagi cap pèrdua de condicions de treball de les persones afectades. 

 
El Departament s’ha compromès a convocar-nos a una nova reunió, en el termini d’uns 15 dies per tal 
de donar-nos una informació més concreta. 
 
Us continuarem informant, però si teniu qualsevol dubte us podeu posar amb contacte amb nosaltres 
 
Carlos Aguilar (Barcelona) carlosaguilar@ccoo.cat  
Jordi Mayas (Barcelona) jmayas@gencat.cat  
Ma. Gràcia Morillas (Girona) mgmorillas@gencat.cat  
Maite Toneu (Barcelona) mttoneu@gencat.cat 
Juan Ruiz (Barcelona) jruizsanjoan@gencat.cat  
Jordi Pardes (Lleida) jpardes@gencat.cat  
 
Secció Sindical de CCOO 
Departament de Cultura 
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