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Condicions especials pels 
treballadors/es municipals al 

CEM PARC DEL GARRAF 
 
Benvolguts companys i companyes, 
 
Desprès de la darrera Mesa de Seguretat i Salut, des de la nostra secció sindical es va 
proposar a la Corporació que impulsés mesures per fomentar hàbits saludables entre 
els treballadors/es (abandó tabaquisme, foment de l’activitat física i una  alimentació 
saludable, etc.).  
 
En aquesta línia i amb la voluntat d’aconseguir condicions econòmiques més 
avantatjoses, la CATAC-IAC Cubelles ha iniciat converses amb el Complex 
Esportiu “CEM Parc del Garraf”, per tal d’aconseguir preus més econòmics a les 
seves tarifes pels treballadors/es municipals.  
 
Amb d’aquesta finalitat, i per tal de poder tancar el millor acord possible, necessitem 
conèixer el nombre de possibles persones interessades i les preferències d’horaris. 
 Us enviem adjunt un document PDF on consten les diverses propostes. Com podreu 
observar, hi ha tres opcions de trams horaris, i caldria que el més aviat possible, ens 
féssiu arribar si esteu interessats així com la vostra preferència horària. 
 
Opcions horàries  
Modalitat Dies i horaris 
Empresa horari d’empresa: de dilluns a divendres de 6.30-9.30h i 

de 12.00-17.00 h 
Tots els dies horari de tot el dia: dilluns a divendres de 6.30-23.00h, 

dissabte de 8.00-21.00 i diumenge i festius de 9.00-20.00 
h 

Matins i migdia horari de matins i migdia: accés de dilluns a divendres de 
6.30-15.00 h 

 
Nota: Els horaris serien per a l’accés, un cop a dins, es podrien fer server les instal·lacions fins al 
tancament. Com podreu veure, a més persones en un mateix horari, més bonificació... 
 
 
Per facilitar que ens feu arribar les preferències, us adjuntem un link perquè anoteu els 
horaris, podeu marcar tots aquells que us interessin, recordeu posar nom i cognoms i 
marcar els horaris desitjats. Amb aquest link ens serà més fàcil la recepció i gestió de 
les vostres peticions. (No feu cas del dia que consta sobre l’horari).  
 

http://doodle.com/e52af97u9te3ah3n 
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