
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Reunió amb el Servei d’Administració 
de les Unitats Centrals 

 
Ahir les organitzacions sindicals vàrem dur a terme la primera reunió amb la 
cap del Servei d’Administració de les Unitats Centrals.  
 
Va ser una primera presa de contacte doncs es va quedar en establir reunions 
periòdiques de les que us anirem informant per a què ens aporteu ....  
 
Se’ns va informar de les següents qüestions: 

- Caneres , residus que generen els gossos: han fet les gestions a nivell 
d’Ajuntament i Generalitat (Agència Catalana de Residus) i ambdós 
organismes comuniquen que no hi ha un tractament específic pels 
residus i que es dipositen directament als contenidors de rebuig.  

- Pàrquing exterior. Com ja sabeu el terreny on està situat el pàrquing 
exterior (aprox. 498 places) està cedit per l’Ajuntament i quan estiguin 
finalitzades les obres del complex Egara caldrà retornar el terreny. Estan 
treballant en un pla de mobilitat per tal de fomentar el transport públic 
que comportarà un augment en la freqüència i el pas del bus. Tot i així 
l’edifici està dotat d’unes 441 places d’aparcament interior més unes 60 
exteriors.  

- Reubicació unitats edifici C.   Es durà a terme una reubicació d’unitats 
de l’edifici C cap el D. 

- La DPC estarà situada a l’edifici A ocupant les plates 1a a 4a.  
- Vestidors. Es traslladen sota l’illa, edificis C i D. 
- Menjador edifici C (2a planta).   El traslladaran a la 1a planta on 

actualment hi ha els vestidors.  
- Restaurant.  S’ubicarà a la planta baixa de l’edifici D. Tindrà capacitat 

per unes 380 persones. Ampliaran l’oferta de productes i serveis. El preu 
del menú augmentarà una mica (7,90 euros aprox.). L’horari d’obertura 
es manté.  Ara com ara no tenen plantejament d’obertura els caps de 
setmana, quan tot estigui en funcionament ja es veurà si hi ha la 
necessitat. 

 
A partir d’ara ens anirem reunit trimestralment, per tant, feu-nos 
arribar aquelles problemàtiques, deficiències, irregularitats, 
mancances, ...... amb les que us trobeu en la vostra tasca diària.  
 
SALUT!!! 
 
 
 
Sílvia Civit. Delegada del CAT 
CATalunya, 11 de febrer del 2009 


