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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 16 d’abril de 2012. 
 
 S’aprova l’acta de la reunió del 5 de març. 
 
 Incoació d’expedient disciplinari a un treballador. 
 

Sobre la incoació d’un expedient disciplinari a un treballador. Informem sobre l’estat actual del plec de 
càrrecs de l’expedient obert i de l’escrit que ha fet aquest comitè perquè es tingui en compte en la seva 
defensa. 
 

 Escrits a la Secretària General i a la Directora de Serveis per donar solució a dos temes de salut 
que afecten a treballadors/es del Departament i també sobre les desigualtats en la productivitat 
del 2011 que afecten al personal que presta els seus serveis a l’IEMED. 

 
En l’entrevista exposem els temes de l’enunciat i estem a l’espera de conèixer les mesures que es 
prenen. Acordem fer el seguiment per trobar la solució el més aviat possible. 
  

 Escrit a la Subdirectora de Recursos Humans sol·licitant la rectificació de les adscripcions del 
personal que presta els seus serveis a l’IEMED. 

 
Després de múltiples converses estem pendents d’una resposta per escrit on es manifesti la postura del 
Departament. 

 
 Sol·licitud a la Subdirectora de Recursos Humans perquè es reuneixi la Comissió de Seguiment 

de la borsa de treball del personal laboral. 
 

Sol·licitem al Departament que es reuneixi la Comissió de Seguiment per arribar a un acord per fer el 
traspàs definitiu al Departament de Benestar Social i Família, per tal que es pugui gestionar en la seva 
totalitat. 

 
 Escrit d’adhesió del Comitè Territorial de Barcelona a totes les accions que s’estan fent i es 

faran, incloent la Vaga General del 29 de març del 2012. 
 

Tots els membres del Comitè signem un escrit d’adhesió a les mobilitzacions.  
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