
 

 

 
 
 
 
 
 

 
REUNIÓ AMB LA CAP 

D’ADMINISTRACIÓ DEL SAUC 
 
El passat 3 de juny vàrem mantenir la segona reunió amb la cap d’Administració dels 
Serveis Centrals de les Unitats Centrals. 
 
Els temes tractats van ser els següents: 
 
- Vestidors homes i dones :  

.Olors d’aigües estancades : ja han trobat solució però no hi ha una data 
d’execució. 
. Problemàtica dutxes . S’estan realitzant treballs per canviar els pendents.   
. Llum insuficient : Es tornarà a revisar i es donaran solucions. 
. S’instalaran endolls a les zones de les piques.  

 
- Capacitat places pàrquing : Edifici afectat pel pla de mobilitat que comportarà un 
reforç del servei de transport públic. Han de parlar amb el Ajuntaments dels municipis 
del voltant per aquest tema. S’ha comentat de reobrir el baixador de RENFE a Castell-
Arnau.   
Pel que fa a l’ús dels vehicles particulars es donarà prioritat a aquells que siguin d’alta 
ocupació, excepte als companys/es de serveis especials com Brigada Mòbil, GEI’s, 
TEDAX etc. De totes maneres també se’ls ha informat per tal de què prioritzin l’ús de 
vehicles compartits. 
 
- Preu menú bar : Segons han manifestat, han cuidat molt el fet de pujar el preu a canvi 
d’una millora de la qualitat. Demanaran que hi hagi els mateixos plats en els tres torns 
de dinar. El menjador de la 2ª planta es canviaran a la 1ª planta. Hi haurà una zona de 
restaurant i una  altra  de carmanyoles amb microones i neveres. 
Aviat tornarà a sortir a concurs el servei del menjador. 
 
- Servei mèdic . Per llei no hi ha l’obligació d’implantar un servei mèdic en centres de 
treball amb un cert número de treballadors. De totes maneres faran la petició a l’ICS.  
 
- Llar d’infants . No hi ha la possibilitat de llar d’infants.  
 
- Locals sindical . No tenen previst cedir cap espai pels sindicats. 
 
SALUT!! 
 
 
Rafa HURTADO LÓPEZ.    
Delegat del CAT a la RPMN. 
 
CATalunya, 4 de juny de 2009 


