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DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 
TRASLLATS SEUS DE BARCELONA (2) 

 
Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran 

Jurat d'Expropiació de Catalunya 
Unitat de Formació i aules c/ Gegants 

Palau Centelles 
 
 
Al llarg de l’any 2020 està programat traslladar el personal de la Secretaria d’Administracions 
Locals i de Relacions amb l’Aran i del Jurat d’Expropiació de Catalunya com a conseqüència 
de la reubicació del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública al nou Districte 
Administratiu de Zona Franca, amb qui compartiem fins ara ubicacions (Via Laietana 26 i C/ 
Rivadeneyra).  
 
També, però dins el context de l’escomesa de la rehabilitació i reforma del Palau Centelles i 
amb la finalitat de pertorbar el mínim el funcionament del serveis atès que està previst que les 
obres durin un any, s’ha programat un canvi d’ubicació temporal del personal adscrit següent: 
 

- Formació 
- Institut d’Estudis de l’Autogovern 
- Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya 

 
Tot el personal se ubicarà de forma temporal a l’edifici -actual D. Justícia- del carrer Aragó 
332. També les aules de formació. 
 
En reunió amb els responsables del Departament se’ns ha donat la informació següent 
respecte les previsions i cronografia dels trasllats i la situació preventiva d’aquest edifici.  
 
En quant a les condicions de seguretat i salut, al estar l’edifici encara ocupat pel personal del 
Departament de Justícia, el Servei de Prevenció del Departament de Presidència encara  no 
ha pogut fer la visita formal per tal d’informar al Comitè de Seguretat i Salut Laboral. No obstant 
això, ens confirmen que disposen de tota la documentació al respecte aportada pel Servei de 
Prevenció de Justícia. A la vista de tota la documentació, es pot concloure que l’edifici està en 
molt bones condicions i en compliment de tots els requisits necessaris de seguretat i salut, i a 
banda de petites intervencions per condicionar els espais a les necessitats del D. Presidència 
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el trasllat es podrà fer de forma quasi immediata a la sortida del personal de Justícia. El volum 
de treballadors a traslladar-se és al voltant de les 100  persones. 
 
En quan a la previsió del trasllat: 
 
-el personal adscrit a la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran i al Jurat 
d’Expropiació de Catalunya, la voluntat és que es faci la segona quinzena de maig, no es fixa 
una data concreta atenent els possibles imprevistos que es puguin anar donant. 
 
-el personal de Palau Centelles i c/Gegants, encara no hi ha previsió ajustada però serà entre 
el juliol i setembre. 
 
El trasllat del personal es podrà fer de forma molt àgil ja que no cal traslladat mobiliari. Taules, 
armaris, bucs, etc. restaran a l’edifici i només caldrà dur els ordinadors i l’arxiu de 
documentació. 
 
La ubicació del personal a les taules és responsabilitat dels caps de les unitats atenent les 
dinàmiques de treball. 
 
L’edifici del carrer Aragó 332 té 10 plantes, de les quals el personal referit ocuparà 
majoritàriament les plantes superiors. La distribució prevista és: 
 
-Planta baixa: Recepció i seguretat. 
-Planta 1: Formació i aules  
-Planta 6: Consell de Garanties Estatutàries 
-Planta 7 i 9: Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran 
-Planta 8: Jurat d’Expropiació i Institut d’Estudis d’Autogovern 
-Planta 10: ús comú 
 
La durada de l’estança en aquest edifici serà al voltant de l’any: 
 
-en el cas de les unitats que han de retornar al Palau Centelles i al carrer Gegants, cal tenir 
en compte la data d’entrega de les obres de remodelació, finals d’agost de 2021.  
 
-en el cas de la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran i del Jurat 
d’Expropiació de Catalunya, dependrà de la resolució del concurs  de locals. En aquest sentit, 
el Departament de Presidència té la voluntat que el nou local sigui proper als seus serveis 
centrals.  
 
 
 
Us seguirem informant! 
 
presidencia@catac.cat 
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