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REUNIÓ DEL COMITÈ TERRITORIAL DE 
BARCELONA DEL DEP. DE GOVERNACIÓ I RI 

 
Tot seguit us relacionem els aspectes més importants tractats a la reunió de gener del Comitè Territorial de 
Barcelona del Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
 
1.  Aprovem l’acta del 30 de novembre de 2012 per unanimitat. 
 
2.  El Comitè presenta un escrit sol·licitant el trasllat al Departament d’un treballador nostre que presta 

serveis a l’IEMed. 
 
3.  CCOO exposem diversos comunicats del Departament:  
 
 Ens informen sobre un treballador que prestava serveis a l’IEMed i que el traslladen a la Direcció de 

Serveis del Departament de Governació i RI, ubicat a Via Laietana 26 de Barcelona amb  efectes de l’1 
de gener de 2013. En un altre comunicat ens informen  que en la mateixa data, la Comissió Tècnica de la 
Funció Pública acorda el traspàs de la plaça d’aquest treballador al Departament d’Economia 
(IDESCAT), amb l’acord del treballador.   

 
 També ens comuniquen que un segon treballador del Departament que presta els seus serveis a l’IEMed 

passarà a prestar els seus serveis als serveis centrals del Departament, ubicat a Via Laietana 26. El 
Comitè Territorial de Barcelona emet informe positiu a la proposta de canvi de lloc de treball d’aquest 
treballador als serveis centrals de Via Laietana 26 donat l’acord del treballador. 

 
4.  L’EAPC ens dona la còpia del contracte d’una treballadora que ocuparà la plaça d’una treballadora de 

baixa fins a la reincorporació de la persona substituïda. Hem demanat en diverses ocasions els 
calendaris de tot el personal laboral al Departament, i restem a l’espera de que els donin al Comitè, per 
poder comprovar-los  abans de que passin als treballadors/es. 

 
5. Torn obert de paraules. 
  
 El Comitè manifesta el seu interès en garantir el futur laboral de dos treballadors del Departament de 

Governació i RI que encara continuen treballant en prestació de serveis a l’IEMed. Atenent aquests dos 
treballadors, com a part integrant del personal del Departament de Governació i RI, si els hi quedés 
afectada la seva continuïtat en l’IEMed, es procedirà a la seva mobilitat d’ubicació al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals com s’ha fet amb els treballadors i treballadores que estaven en la 
seva mateixa circumstància. 

 
 També un membre del Comitè,  representant del SAC, ens comenta que amb motiu de la seva jubilació 

parcial i com a representant  dels treballadors/es del Departament, buscarà en la seva llista de 
candidatura a un treballador/ra que vulgui formar part del Comitè. 

 

CCOO us continuarem informant !! 


