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Reunió del Comitè Territorial de Barcelona 
 

 
Resum de la reunió del Comitè Territorial de Barcelona del dia 29 de setembre: 
 
1. Canvi de presidència del Comitè 

 
S’escull per unanimitat el company de CCOO David Bonet en relleu del company 
Ramon Blanco de CCOO, el qual deixa la presidència per jubilar-se properament, tot i 
que es manté com a membre del Comitè fins al mes de desembre. 

  
2. Canvis de delegats de prevenció 

 
S’incorpora com a nou delegat de prevenció el David Bonet de CCOO. 
La llista de delegats de prevenció del Comitè Territorial de Barcelona queda de la 
següent manera: 

− Ramon Blanco (CCOO) 
− David Bonet (CCOO) 
− Ivan Marzà (UGT) 

 
3. Seguiment del tancament de l’ECAE i trasllat de l’activitat a la Seu d’Urgell 

 
Els membres del Comitè Territorial manifesten el seu rebuig a la situació dels 
companys David Bonet i Juan Carlos Jiménez, els quals han estat perjudicats pel 
tancament en veure’s afectades les seves places i traslladats a llocs de treball llunyans 
al seu domicili, sense cap argument funcional per part de l’Administració que ho 
justifiqui. 
  
El Comitè Territorial també lamenta els perjudicis que el tancament ha ocasionat als 
tres companys que han anat a l’atur i l’altre company que ha optat per canviar de feina. 

 
4. Torn obert de paraules 

 
Han sortit altres temes que el Comitè tractarà en properes reunions. 

 
.../... 
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• Substitucions per baixes dels professors de les ECAs 

 
L’Administració fa una interpretació amb la qual no estem d’acord. Considera que 
s’ha de substituir una de cada dues baixes només quan són del mateix grup. El 
Comitè demana que no es faci aquesta diferenciació. Es dóna el cas que hi ha 
escoles en las quals hi ha una baixa del grup A i una altra del grup B i no es 
substitueixen. 

 
 

• Possibilitat de complement per conduir habitualment. 
 

Hi ha treballadors que habitualment condueixen dins de la seva jornada de treball. 
S’hauria de contemplar la possibilitat d’un complement de perillositat al efecte. 

 
 

• Compactació del permís per lactància. 
 

S’han donat casos en què el departament ha denegat la compactació del permís 
per lactància. El Comitè demana que s’apliqui la compactació com a norma general 
a totes les treballadores i treballadors que ho sol·licitin. 

 
 
El Comitè procurarà fer les seves reunions en diferents centres de treball del territori, amb 
la finalitat de conèixer els problemes de cada centre i per assolir un major apropament als 
treballadors i treballadores. 
 
 
Us seguirem informant. 
 
 
 
 
 
 
 

 


