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DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
TRASLLAT DEPENDÈNCIES AL C/ PROVENÇA 

 
 
 Improvisació o falta de recursos? 
 
El 22 de juliol d’enguany, representants del DTES van convocar els sindicats a una reunió 
urgent per tractar el tema del trasllat al carrer Provença, 204. El que fa dos mesos era un 
trasllat directe a l’edifici ocupat per l’ACA abans de finals d’any, s’ha convertit en una 
gimcana amb trasllats intermitjos provisionals a dos edificis: un al carrer Aragó, 244 i l’altre 
al carrer Viladomat, 317. 
 
En aquesta reunió, merament informativa (fets consumats) ens indiquen que 52 persones 
es traslladaran al carrer Viladomat el 18 d’octubre, 92 al carrer Aragó el 8 de novembre  i  
77 al carrer Provença, 204 a finals de novembre. 
 
Aquestes dates ja s’han comunicat al personal afectat encara que ens informen que SON 
PROVISIONALS i que estan subjectes a “petits” canvis per raons organitzatives. L’únic 
que ens confirmen és que l’edifici del carrer Diagonal ha d’estar buit el dia 15 de 
desembre. 
 
A petició de CCOO, i desprès de molt insistir, el DTES accedeix a què els/les delegats/des 
dels sindicats puguin fer una visita prèvia als nous edificis “pont” per valorar les condicions 
dels llocs de treball, que s’ocuparan de manera provisional, estimant l’Administració que 
“abans del proper estiu” tothom estarà al seu lloc definitiu al carrer Provença. 
 
CCOO creiem que tot aquest desgavell ve produït per la falta de recursos econòmics, la 
improvisació i la falta de transparència amb la que s’està duent a terme aquest trasllat. 
  
CCOO continuarem treballant per tal que les condicions de treball als nous espais de 
treball no només siguin conforme a la normativa legal vigent sinó que compleixin els 
estàndards mínims dels edificis de nova construcció de la Generalitat. 
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