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COMITÈ TERRITORIAL DE BARCELONA DEL 
PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT DE 

POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió de desembre d’enguany. 
 
Concurs canvi de destinació. 
 
La prova professional pendent per a les persones admeses per a ocupar els llocs de treball 
esperem que es pugui fer al gener. 
 
Novetats sobre el trasllat a la nova seu administrativa. 
 
Ens falten conèixer els acords definitius amb l’Administració. 
 
En relació a les mesures de mobilitat del personal amb vinculació permanent esperem un 
procediment per fer permuta o comissió de serveis entre personal afectat i no afectat dels diferents 
departaments.  
 
El compliment setmanal actual de l’horari podria ser quinzenal respectant la part obligatòria. Així 
com flexibilitat de 30 minuts en la part obligatòria. 
 
El teletreball està pendent de l’aprovació d’una sèrie de requisits i no seran de aplicació a tots els 
llocs de treball. 
 
En les propostes sobre la mobilitat ens falten les concrecions sobre les necessitats exposades pel 
personal i exposades en la detecció de l’Administració. Com és el cas de les llançadores gratuïtes, 
el temps de freqüència del transport públic, facilitar l’ús de la bicicleta i altres mitjans sostenibles i 
facilitar que tinguin un recorregut segur. I poder guardar en un lloc controlat. També volem saber 
el temps de durada dels acords. 
 
Altres temes 
 
Tenim especial preocupació per saber l’horari que es proposarà fer als/a les recepcionistes i 
telefonistes que donaran el servei. Nosaltres demanem respectar els horaris actuals i que si hi ha 
necessitats de cobrir horaris de tarda es faci des de la consulta a totes les persones implicades en 
els llocs de treball susceptibles d’aquest supòsit i els/les seus/ves representants. 
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