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Reunió del Comitè Territorial de Barcelona 
 

 
Resum de la reunió ordinària del Comitè Territorial de Barcelona del Departament, que va 
tenir lloc el dia 12 de setembre. 
 
• Aprovació per unanimitat de l’acta de la reunió del 6 de juny de 2011. 
 
• Es comunica al Comitè els temes derivats de la reunió del 6 de juny, tractats amb el 

Departament, i que són els següents: 
 

− El problema dels treballadors i les treballadores ja està resolt i ara hi ha una 
responsable de Coordinació. 

 
− En relació a la demanda del personal que treballa cinc hores i manifesta voler 

treballar la jornada completa, la resposta del Departament és que, en cas de tenir 
necessitat d’ampliació de l’horari dels seus serveis, en primer lloc s’haurà de 
sol·licitar l’informe dels seus responsables en relació a cadascú de les persones 
interessades. 
 

− El Departament ens comunica les dates del trasllat del personal de les oficines del 
carrer Diputació 303 a l’Avinguda Diagonal 409. També ens comunica el trasllat d’una 
treballadora de personal laboral. Nosaltres contestem al Departament amb l’informe 
adient. 

 
− També ens informa de la redistribució dels espais ocupats per la DG de Relacions 

Institucionals i amb el Parlament i a la DG de la Funció Pública que comportaran 
canvis d’ubicació del seu personal. 

 
− Ens comuniquen que la ubicació del local Sindical dels representants dels 

treballadors estarà a l’Avinguda. Diagonal 409, 1a planta. 
 
Sense més temes a tractar es finalitza la reunió. 
 
Per a qualsevol tema no dubteu en posar- vos en contacte amb nosaltres. Us continuarem 
informant. 
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