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DEPARTAMENT DE SALUT 

 

RESUM DE LA REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
DEL PASSAT 18 D’ABRIL  

 
Al darrer comitè, IAC-CACTAC vam presentar al punt número 9 de 
l’ordre del dia dues preguntes referents al condicionament dels 
serveis sanitaris de l’edifici Ave Maria, en concret, si el Departament 
posaria aigua calenta i climatització.  
 
La resposta ha estat que no s’ha posat perquè no tenim govern per 
signar la pròrroga del lloguer de l’edifici. Tot i així tenen previst fer 
vàries obres a l’edifici, entre elles el condicionament d’alguns banys, 
però en cap cas amb un compromís en terminis, llocs d’actuació o 
prioritats. Aquesta és la prioritat que dona l’empresa al confort del 
personal. 
 
Al que sí s’han compromès, és a posar aigua calenta als banys del 
soterrani donat al baix cost... Recordeu que fa menys d’un any que 
s’han reformat? Doncs quan ho vam demanar aleshores ens van dir 
que EXCEDIA DEL PRESSUPOST I QUE NO ERA NORMATIVAMENT 
OBLIGATORI!  Què ha canviat? Tant potent és el canvi climàtic? 
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En la mateixa línia escatològica, s’estan fent les obres de millora dels 
desguassos d’aquests serveis de dia, quan el compromís va ser fer-
les fora d’horari laboral. Estem gaudint de les noves flaires del 
Departament de Salut!! 

 
A la mateixa reunió es va tractar el tema dels ascensors d’aquest 
mateix edifici. Fa cinc mesos que les avaries són constants amb els 
problemes de mobilitat que comporten al personal. Segons ens 
manifesten: “...els tècnics de manteniment dels ascensors parlaven 
de fluctuacions elèctriques per canvis de temperatura...”. Seguim en 
la línia del canvi climàtic!!! Davant la insistència dels delegats de 
prevenció d’IAC-CATAC amb aquest problema hi ha el compromís de 
realitzar una auditoria externa per part del Departament d’Indústria. 
 
Al proper comitè preguntarem pels planells d’evacuació de l’edifici 
de Roc Boronat. 
 
 
 
 
 
 

 

 
La millor defensa, un bon CATAC 

sindicat@catac.cat 
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