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NOU DISTRICTE ADMINISTRATIU 
 

Ahir, dia 1 d’agost, l’Administració ens va convocar a la segona reunió del 
Grup de Treball del Districte Administratiu de Barcelona DAB (l’anterior 
reunió va ser el 8 d’abril) per a tractar els temes, que afecten a TOTS/ES 
els/les treballadors/res de la Generalitat que es traslladaran a aquest edifici, 
que tot seguit us resumim. 
 
 
Estudi de mobilitat generada.  
 
L’Administració ens proporciona les dades preliminars de l’enquesta 
realitzada, dades encara pendents d’estudi i anàlisi. L’informe final estarà 
enllestit a mitjans d’octubre, però ens avancen, en la línia de les peticions 
fetes per CCOO arran de la visita al DAB de febrer d’aquest any, que 
augmentaran els punts de recàrrega de vehicles elèctrics (ja siguin cotxes, 
motos, bicicletes o patinets), que impulsaran la construcció d’un carril bici pel 
passeig de la Zona Franca i la instal·lació de més punts de Bicing, així com 
que les places de pàrquing de l’edifici s’assignaran preferentment a persones 
amb mobilitat reduïda i vehicles compartits. CCOO estarem pendents que les 
propostes de millora cobreixin les necessitats de tot el personal afectat. 
 
 
Mobilitat administrativa interdepartamental. 
 
L’Administració recull el guant llençat en solitari per CCOO i autoritzarà les 
permutes de llocs de treball entre treballadors/es que vulguin anar 
voluntàriament al DAB i els/les que no ho desitgin. Properament ens 
traslladaran una proposta de com es gestionarà aquest procediment. En el 
cas que, per raons administratives, no es pugui aplicar la figura de la 
permuta, es gestionarien comissions de servei. 
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Teletreball, flexibilitat horària. 
 
L’Administració indica que aquest tema és competència de la Mesa General, 
ja que afecta a tot el personal de la Generalitat, però recull la proposta de 
CCOO d’augmentar la flexibilitat horària d’entrada/sortida recuperant-la 
mitjançant teletreball com a possible mesura de racionalització laboral pel 
personal traslladat al DAB. 
 
 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
L’Administració encara està estudiant com afrontar la gestió de la prevenció 
dels riscos laborals a l’edifici, ja que estarà ocupat per personal de quatre 
departaments (tots amb servei de prevenció propi). CCOO manifestem que 
tots els/les treballadors/res han de tenir la mateixa atenció, i que la 
informació i la formació ha de ser homogènia i de la mateixa qualitat. Així 
mateix, requerim a l’Administració que impulsi la implementació del Pla 
d’Autoprotecció de l’edifici per aplicar-lo en el mateix moment que es traslladi 
el/la primer/a treballador/a al DAB. 
 
 
Cronograma trasllat. 
 
L’empresa que realitza la divisió interior de les plantes lliurarà l’edifici a la 
Generalitat el dia 26 de febrer. Es preveu que comenci la mudança la primera 
setmana de març, traslladant-se 200 persones setmanalment fins a finals de 
juny. L’Administració encara no sap en quin ordre ni quines unitats es 
traslladaran primer, encara que preveuen que pugui ser el Departament de 
Justícia. 
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