
 

 

 
 

      COMUNICAT D’INTERÉS  
LES TARGETES DE “CRÈDIT RESTAURANT” QUE 
CADUQUEN EL 31/12/2011 SERAN RENOVADES I 
TINDRAN VALIDESA (TOTES) FINS EL 28/02/2012. 
 
Ja fa més d’un mes que ens vàreu trametre la vostra preocupació vers la caducitat de 
les targetes restaurant. Des del CAT ens vàrem posar en contacte ràpidament amb la 
Subdirecció General de Recursos Humans, per tal que se’ns donés instruccions per 
efectuar la renovació de les targes. La nostre” sorpresa”, era que ningú ens donava cap 
viabilitat al requeriment, ningú tenia ni idea de que s’havia de fer ni de demanar, aquí 
s’iniciava el peregrinatge nostre per tot el Departament. 
 
Ens posem en contacte amb la Central a Barcelona del BBVA, i alhora amb l’empresa 
Credit Restaurant. Se’ns comunica que els agents no gaudeixen de la titularitat de les 
targetes i que per tant no les poden renovar, que només pot fer-ho el titular i que 
aquesta titularitat requeia en la SGRRHH, ves per on el mateix lloc on s’havia realitzat 
el primer requeriment nostre, quina casualitat!! 
 
Preveient el desgavell i entenent que es requeria una resposta urgent per la proximitat 
de la data de finiment, demanem solucions a la Direcció de Serveis del Departament, 
concretament parlem amb la Directora i li transmetem el malestar que s’està originant, 
ja que, fins i tot, des d’algun Servei d’Administració Regional s’havia publicat una 
nota, aconsellant que es despesés la totalitat del saldo abans del 31/12/2011 per eludir 
el risc a perdre’l. 
 
Finalment, ahir dilluns, rebem trucada de la Direcció de Serveis comunicant gestions 
positives  amb la renovació de la tarja de les quals s’encarregarà la SGRRHH. Avui, 
s’ha penjat a la Intranet comunicat com informant que s’està gestionant la renovació i 
que es donarà avís de quan es poden recollir les noves targetes. 
 
Recordeu, les targetes que caduquen el 31/12/11 seran renovades i, amb la totalitat de 
la resta de targetes restaurant, tindran validesa fins el 28/02/2012. 
 
SALUT!!! 
CATalunya 20/12/2011 


