
federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat

INFORMA 
 
22.03.2016   21/2016 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Catalunya 2, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

REUNIÓ AMB EL SECRETARI GENERAL DEL 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Vam demanar una entrevista amb el conseller Honorable senyor Josep Rull, com un primer contacte entre 
ell i nosaltres, i ens va derivar al Secretari General, senyor Ferran Falcó. La trobada va tenir lloc el 16 de 
març a la seu del departament i vam tractar els temes següents: 
 
Reestructuració del  Departament 
 
El nou equip directiu del departament vol fer una reestructuració, que inclogui també la integració de 
l’anterior direcció general de la Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARPA). S’ha creat una nova direcció general, la de Polítiques de Muntanya. Sembla que hi havia diversos 
organismes dedicats a les comarques de muntanya, i ara es volen agrupar. 
 
La negociació amb el DARPA per al traspàs del personal i recursos de l’antiga DG de la Biodiversitat està 
resultant més complexa del que s’esperava. Els traspassos inclouen personal i recursos. A més del personal 
dels parcs, cal tenir en compte també els companys que estan a l’edifici de Dr. Roux. El departament té 
previst d’ubicar-los a la Secretaria de Sostenibilitat a Diagonal, quan marxin els companys del DARPA.  
 
Trasllat del TES a la Zona Franca 
 
Els acords de govern per tal de racionalitzar la despesa preveuen el trasllat de les unitats del TES que es 
troben en edificis amb contractes de lloguer, que finalitzen en els propers 2 o tres anys, a la Zona Franca. 
Les unitats afectades són la Secretaria de Sostenibilitat, l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Agència Catalana 
de Residus i el Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, d’acord amb el SG, l’any 2019 o com a més 
tardar el 2020 es farà el trasllat. CCOO vetllarem per a que el trasllat no suposi un entrebanc més a la 
conciliació de la vida familiar, ni un augment en la despeses de transport, ni en l’estrès laboral. 
 
Personal laboral 
 
CCOO sempre hem demanat la reposició de les baixes de personal. El SG ens diu que des del maig de 
2015 ja no hi ha cap amortització de places, i que se n’estan reposant totes. 
 
Recuperació dels drets que es van anul·lar amb el decret 20/2012 
 
Aquesta és una reivindicació del nostre sindicat des del mateix moment que es va publicar el Decret. El SG 
ens diu que ell no pot fer res, i que l’òrgan de negociació és la Mesa General. 
 
Cessió d’un local per a l’activitat sindical  
 
Demanem al SG la disposició d’un local on fer les reunions de la Secció i dels Comitès Intercentres, que 
tingui també un lloc on poder guardar documentació. El SG encarregarà al Director de Serveis de buscar-lo. 
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