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CCOO DENUNCIEM EL PERJUDICI A LA CIUTADANIA I 
ALS TREBALLADORS QUE SUPOSARÀ EL TRASLLAT 

DE DEPENDÈNCIES ADMINISTRATIVES DE 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

 
En el DOGC d’avui, dia 10 de juny de 2015, s’ha publicat l’ANUNCI de convocatòria de 
concurs públic per a l’arrendament d’un immoble, en construcció o en projecte de 
construcció, per ubicar-hi dependències administratives de la Generalitat de Catalunya, a 
l’entorn del passeig de la Zona Franca del districte de Sants – Montjuic de Barcelona.  
 
La intenció del Govern és agrupar les conselleries en dos macrozones: els departaments 
econòmics a la Zona Franca i els departaments sociosanitaris als districtes 22@ i Fòrum. 
Uns al sud i els altres al nord de Barcelona, però tots lluny del centre. Concretament, les 
dependències administratives que primer es veuran afectades pel trasllat a la Zona 
Franca seran les del Departament d’Economia i Coneixement i les del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 
 
CCOO denunciem que aquestes “reubicacions” suposin sempre allunyar les oficines 
públiques dels ciutadans i ciutadanes als quals han de prestar servei. Així mateix, situar-
se més lluny suposa incrementar el temps de desplaçament amb el consegüent increment 
de costos de tot tipus que això suposa per a la ciutadania i per als treballadors i 
treballadores que realitzen la seva feina en aquests llocs més llunyans. A més a més, en 
aquestes futures dependències de la Zona Franca no existeix una oferta de transport 
públic acceptable amb la qual cosa es fomenta el transport privat i els costos 
mediambientals que aquest representa. Sembla que en el moment de calcular l’estalvi 
d’aquestes “reubicacions” l’Administració no ha considerat tots aquests costos, que 
redueixen el suposat estalvi i que inclús el poden anul·lar. 
 
El Govern dels millors està malvenent a preus irrisoris el patrimoni de la Generalitat, el 
patrimoni de tots els catalans. De ser propietaris d'immobles es passa a pagar uns 
lloguers elevadíssims a uns propietaris que són els mateixos que s'han beneficiat amb la 
compra dels mateixos edificis. Qui fa el negoci aquí? i a costa de qui? 
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