REUNIÓ DELS SINDICATS AMB LA CAP
D’ADMINISTRACIÓ DE LES UNITATS CENTRALS COMPLEXE EGARA - 02/12/2009
Els temes que s’han tractat han estat els següents:
- Trasllat de les unitats centrals al complex Egara. S’ha dut a terme segons el
calendari amb alguns problemes d’infraestructura i amb pocs recursos. Tot i així,
ningú es queixa.
- Pla de Mobilitat. Es vol crear a la Intranet un espai per potenciar l’ús del cotxe
compartit i on constaran els vehicles particulars que estan disposats a ser
compartits. També hi haurà els horaris dels diferents transports públics.
- Bonus transport. S’està estudiant lliurar un bonus mensual de transport de fins
a sis zones per a tots aquells funcionaris que vulguin fer ús del transport públic.
Qui no pugui fer ús del transport públic per manca de combinacions no rebrà cap
ajuda que supleixi el bonus de transport.
Estan estudiant la possibilitat d’un servei de taxi en els casos de qui, fent ús del
transport públic, finalitzi la jornada de treball fora dels horaris de transport.
- Pàrking exterior. No es retornarà el terreny a l’Ajuntament fins que el pla de
mobilitat sigui efectiu.
- Piscina. Manca socorrista. No ho volen reconèixer però per les dimensions que
té la piscina cal socorrista. La resta d’installacions no es poden fer servir a títol
individual fins que no es faci el conveni amb el CME.
- Màquines de vending. L’empresa adjudicatària del servei de càtering es farà
càrrec de les màquines de vending. Installaran més de 40 màquines noves a
banda de les que ja hi ha.
- Material de dotació. S’ha de fer la comanda a la Sudbirecció qui l’estudia i
després, si hi ha pressupost, la fa arribar directament al la unitat, grup operatius,
... que correspongui. En el cas d’EPI’s, ha de passar pel comitè de seguretat i, per
tant, el pressupost és més reduït.
SALUT!!
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