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GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA
TRASLLATS SEUS DE BARCELONA
SENSE NOVETATS
Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran
Jurat d'Expropiació de Catalunya
Al llarg de l’any 2020 està programat el trasllat del personal de diverses seus departamentals
de la Generalitat al nou Districte Administratiu de Zona Franca. Aquests canvis també
afectaran al personal adscrit a algunes unitats del Departament de Presidència que actualment
comparteixen ubicació amb aquests Departaments, com ara la Secretaria d’Administracions
Locals i el Jurat d’Expropiació. Ara per ara el Departament encara no ha comunicat al personal
quin serà el seu futur centre laboral. L’únic que hi ha segur és que no van al nou Districte
Administratiu.
A la darrera reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral de Presidència vam demanar als
responsables del Departament quina és la cronografia i llocs prevists per al trasllat del personal
afectat per la rescissió dels contractes de lloguer. La subdirectora general d’Obres i Serveis
ens va confirmar que encara no hi ha clar res, ni quina serà la ubicació definitiva ni les dates
de trasllat i que, tant la valoració de les diferents opcions com la decisió, està en mans de la
Direcció General de Patrimoni del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
d’Hisenda.
L’opció que es contempla és una nova seu per nou contracte d’arrendament fruit de la licitació
per concurs obert de lloguer d’espais per oficines. L’expedient d’aquesta licitació està al
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i d’Hisenda pendent de publicació.
Les condicions tècniques que es liciten són les aprovades pel govern i que ja s’han aplicat en
la confecció dels espais de treball del Districte Administratiu. Això suposa respecte a l’espai
actual una reducció en m2 i supressió de la majoria dels despatxos individuals.
El lloc d’ubicació descrit en les condicions és el centre de Barcelona, dins d’un perímetre que
no inclou ni la Zona Franca ni la zona del Fòrum.

Tenint en compte els terminis dels procediments de licitació i que aquesta encara no està
publicada, podem preveure que l’adjudicació s’allargarà com a poc a l’estiu de 2020.
Aquest procediment requereix altres decisions per ubicar el personal mentre no es disposi de
la nova seu.
Com que no hi ha res concret, quasi us diríem que no cal que continueu llegint si no voleu
perdre el temps ja que tot està tan obert que totes les opcions imaginatives hi caben...
En aquests moments es contemplen les opcions següents:
1- Continuar en la mateixa ubicació actual fins acabament del termini del contracte de
lloguer, gener 2021.
Aquesta solució requereix l’assumpció de totes les despeses de l’edifici sencer de Via
Laietana-26 per part del Departament de Presidència ja que el Departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública alliberarà els contractes generals de
subministrament amb data 31 de maig de 2020.
2- Trasllat temporal. En el cas que el Departament de Presidència no pugui assumir les
despeses de tot el edifici de Via Laietana-26, la solució temporal fins a l’adequació de
l’espai nou podria passar pel trasllat temporal d’aquestes unitats a algun dels edificis
que quedaran buits pel canvi de seu d’altres Departaments al Districte Administratiu,
tots ells ubicats al centre de Barcelona i que mantindran encara viu el lloguer.
Com veieu res ha canviat des que es va anunciar que el Departament de Polítiques Digitals i
Administració Pública es trasllada al nou Districte Administratiu.
Hem fet arribar als responsables de personal del Departament que mantingui en tot moment
informat el personal per si pot ser d’afectació a la seva conciliació de la vida laboral i personal
els possibles successius canvis de centre laboral que es puguin donar al llarg de l’any 2020 i
així puguin fer les seves planificacions.
També demanem que, en la mesura que la llei de contractes ho permeti, s’agilitzin els terminis
i es facilitin mesures de flexibilitat horària al personal. Entenem que els canvis de centre laboral
suposen un esforç per part dels treballadors i treballadores per adaptar-se a l’entorn i als
desplaçaments. Cal tenir present que vetllarem per a que el Servei de Prevenció pugui avaluar
prèviament al trasllat les condicions dels espais.
Us seguirem informant!
presidencia@catac.cat
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