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PERSONAL LABORAL DEP. DE POLÍTIQUES 
DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

 
TEMES TRACTATS A LA DARRERA REUNIÓ DEL COMITÈ TERRITORIAL DE BCN 

 
Concurs canvi de destinació. 
 
El Departament ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses del concurs de canvi de 
destinació. Falta la prova professional que han de fer els/les admesos/es i la posterior adjudicació de places. 
 
Novetats sobre el trasllat a la nova seu administrativa. 
 
Encara estem pendents de la presentació d’acords concrets sobre del Pla de Mobilitat, així com de les altres 
qüestions importants que preocupen els/les empleats/des afectats/des pel trasllat. El passat dia 22 es va 
reunir el grup de treball del nou districte administratiu de Barcelona (veure la nostra nota informativa). 
Distribuiran portàtils del 2 al 18 de desembre al personal que marxa al nou districte i es mantenen les dates 
en els canvis: el personal de Via Laietana 26 té data per al dia 17 d’abril, el del Carrer Rivadeneyra 6 pel 24 
d’abril i el del Carrer de Salvador Espriu el 5 de juny de 2019. 
 
Altres temes. 
 
Tenim la Instrucció 6/2019, de 8 de novembre, sobre les mesures de reincorporació progressiva al lloc de 
treball per motiu de malalties oncològiques o d’especial gravetat on es detalla tot el procediment. Estem fent 
el seguiment sobre les tasques a fer pel personal en el nou districte administratiu, ens falta concreció en 
serveis com: recepcionistes, ajudants d’ofici, oficials de manteniment, periodistes, analistes, telefonistes, 
tècnics/iques d’inserció laboral de personal DIL, llicenciats/des, tècnics/ques administratius/ves i on queden 
adscrits/es tots/es i cadascun/na, ja que hi ha personal que pot estar adscrit al Departament o bé a la 
Gerència. 
 
En relació amb els/les telefonistes, sembla que no aniran al nou districte sino al C. Fontanella; no sabem 
detalls sobre la cobertura de feina que els espera, ja que al districte hi ha previst que hi vagin de 2.300 a 
2.600 persones amb necessitats de comunicació exterior, així com de recepció de trucades d’usuaris/àries 
amb diverses necessitats. 
 
També ens preocupa la càrrega de feina que pot suposar per les tècniques d’inserció de personal DIL per 
l’increment previst en 151 subalterns DIL. Farem un seguiment amb reunions amb Recursos Humans. 
 
Així mateix acordem subscriure la disconformitat amb la Sentència que recentment ha emès el Tribunal 
Constitucional en relació a l’aplicació de l’art.52 d. del ET. 
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