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DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA 
TRASLLAT PALAU MAR 

 
Ahir, 6 de maig, ens vam reunir amb Secretaria General (+ Servei de Prevenció, Direcció de Serveis, etc.) 
per tal d’aclarir dubtes que ens havíeu fet arribar, i concretar el trasllat de les dependències de Palau de 
Mar, al nou edifici prop del Fòrum. Tot seguit us detallem: 
 
TERMINIS: Abans d’aquest divendres proper, es penjarà el calendari previst a Intranet. 8 de juliol està 
previst que hagin acabat les obres, i a partir del dia 12 i fins el 4 d’agost, es traslladin, per ordre, les 
diferents Direccions Generals. 
 
MOBILIARI: S’aprofitarà tot el que serveixi de Palau de Mar, però intentant unificar els colors/disseny, etc. 
per Unitats. 
 
APARCAMENT: De les negociacions amb Diagonal Mar i BSM, només han prosperat amb BSM, per tal de 
tenir uns preus més beneficiosos, al pàrking del triangle del Fòrum. 
 
VACANCES: Fora de comandaments, no afectarà a les peticions de períodes de vacances ja aprovats. 
 
TELÈFON: Es mantindrà el mateix telèfon general. Però no està clar que així sigui amb la totalitat de les 
extensions. 
 
ACCÉS: 4 rellotges per a fitxar. Prèviament, s’haurà de passar, amb la tarja del Departament, per un torn. 
Per entrar a cadascuna de les plantes, també serà mitjançant la tarja del Departament. 
 
CCOO hem sol·licitat que els representants dels treballadors/es i delegats/des de prevenció no hagin 
d’esperar a què el personal ja s’hi hagi instal·lat per a poder inspeccionar les noves dependències. El 
Departament ha accedit. 
 
CCOO  hem sol·licitat el Pla de Mobilitat que contempla la Llei. El Departament s’ha compromès a realitzar-
lo tant bon punt s’hagi finalitzat el trasllat. 
 
De tota manera, hem insistit que, durant la primera setmana, s’entengui que es poden produir demores a 
l’hora d’entrada, pel fet de preveure el temps a emprar en la nova combinació de transports. 
 
Hi haurà menys armaris. Es preveuen compactes en algunes plantes i un arxiu compacte general. 
 
OBF: Tindrà, igual que ara, accés independent i connexió amb la resta de l’edifici. 
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