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DISTRICTE ADMINISTRATIU 
SERVEI DE LLANÇADORES 

 
Tal i com us informàvem el passat 18 de juliol a la nota informativa 075/2022, CCOO vam 
demanar en la reunió de la Mesa Sectorial que el servei de llançadores al Districte 
Administratiu sigués l’adequat en previsió de les futures incorporacions de 
personal, així com del proper increment de la presencialitat que es produirà a partir 
d’octubre d’enguany en compliment d’un Decret de Teletreball que els responsables 
polítics de la nostra Administració no volen canviar, la qual cosa no ens impedirà insistir 
en la seva modificació pels mitjans que calguin. 
 
CCOO som coneixedors que s’estan produint incidències en el servei abans d’aquest 
increment de la demanda: personal que no pot fer ús d’aquest servei per anar les 
llençadores plenes, disfuncions en els horaris, que no es coordinen amb els existents al 
transport públic (per exemple, molt personal no arriba mai a temps a les llançadores que 
surten de Sants a les 07:45 i a les 08:15 per pocs minuts, o la manca de coherència 
horària de les llençadores de tornada als FGC Sarrià), o bé directament no es compleixen 
els horaris, mancança de llençadores en hores punta, o manca d’informació sobre la 
modificació d’horaris, entre d’altres moltes problemàtiques. 
 
És per això que CCOO ens hem posat en contacte amb els responsables del servei que 
ens han comentat que estan realitzant estadístiques d’us per poder estudiar-les i trobar  
solucions a aquestes problemàtiques. I, encara que Funció Pública no ha acceptat tractar 
aquest tema a la propera Mesa Sectorial del 19 de setembre, CCOO treurem el tema 
igualment perquè el personal afectat necessita sol·lucions immediates. 
 
CCOO posem a disposició de tot el personal treballador del Districte Administratiu de 
Barcelona el correu electrònic districte@ccoo.cat per què ens feu arribar totes les queixes, 
propostes i suggeriments que considereu necessàries en relació amb el dia a dia del DAB. 
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