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Temes tractats a la reunió que també son d’interès per al personal laboral: 
 

 Saldos de les targetes menjador 
 

CCOO exposa que, en molt poc temps, hem recollit unes 50 queixes referents a la 
problemàtica causada arran del canvi efectuat de targetes menjador (unes caducades abans 
de data fixada, etapa de liquidació en processos de baixes, diferents quantitats que 
impossibiliten la liquidació…). També fem constar en acta, el mal tracte rebut per els/les 
treballadors/es de la Generalitat a l’hora de reclamar a les entitats del BBVA gestores (fins al 
canvi) de les targetes menjador, enviant al personal d’una oficina a l’altre sense solucionar el 
problema. 
 
Funció Pública respon que segueix de prop el tema i reitera la seva voluntat de retornar fins 
l’últim cèntim als/a les treballadors/es. 
 
Encara s’estan negociant les diferents possibilitats depenent dels saldos que resten, però es 
comprometen que seran tots retornats. 
 
CCOO accepta les explicacions, però reiterem que seguirem de prop aquesta situació fins que 
s’arribi a la “normalitat”. 
 
CCOO també informa que als Departaments de Treball i Salut (on són novetat les targetes 
menjador) s’ha iniciat aquesta etapa amb el límit de 9€, topall diari que ja s’havia acordat 
derogar-lo en aquesta Mesa i s’havia solucionat a tots els Departaments. Sol·licitem a Funció 
Pública que informi immediatament a aquests dos Departaments. 

 
 Informació sobre l’entrada en funcionament del nou portal dels empleats públics ATRI 

 
Funció Pública ens exposa el pla de desplegament del nou portal de l’empleat públic 
anomenat ATRI. El desplegament és farà incorporant poc a poc els diferents Departaments a 
partir del 22/02/10. Començarà amb els departaments d’Agricultura, Economia i Finances i 
Governació i finalitzarà la seva implantació, si tot va bé (ai, ai, ai…) amb el Departament 
d’Educació, Consorcis, Agències i Empreses Públiques, cap el 26/04/10 en que, 
definitivament, deixarà de funcionar EPOCA. Fins aquell moment coexistiran tots dos portals. 
De fet, quan s’accedeixi al portal ATRI aquest redirigirà cap a les aplicacions d’EPOCA. 

 


