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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 desembre. 
 
• Aprovació per unanimitat de l’acta de la reunió anterior. 
 
• Es comunica al Comitè la mobilitat funcional d’una treballadora destinada a l’Oficina de 

Protocol del Gabinet de la Vicepresidenta del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de Barcelona, Via Laietana 26 i també la mobilitat funcional d’un treballador 
a la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament. 

 
• El Comitè Territorial elabora un informe positiu a la mobilitat de la treballadora destinada 

a l'Oficina de Protocol que ja és del Departament. En el cas de l’altre treballador ve del 
Departament de Presidència i l’informe s’ha d’elaborar allí. 

 
• En resposta a l’escrit presentat al Departament sol·licitant una màquina de begudes 

fredes a l’edifici de l’avinguda Diagonal 409, ens responen que han iniciat les gestions 
per tal de disposar d’una màquina de begudes fredes i també estan estudiant la 
possibilitat de la rebaixa del preu de les begudes calentes.  

 
• Altres: 
 

− Els representants del SAC presenten la problemàtica d’una treballadora en relació a 
la seva salut, cas sobre el qual acordem que es un tema a tractar en el Comitè de 
Seguretat i Salut.  

 
− Els representats de CCOO comuniquen al Comitè que l’assumpte del treballador en 

excedència que sol·licitava el reingrés ja està solucionat i ja té una nova plaça. 
 
Acabada la reunió anem a reunir-nos amb la Directora de Serveis per exposar diversos 
temes que preocupen al personal. 
 
Per a qualsevol tema no dubteu en posar- vos en contacte amb nosaltres. Us continuarem 
informant. 
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