27/06/14 Reunió sindicats – RPMB
Després de la presentació de la nova cap d’administració Alicia del Peray, s’ha procedit a iniciar la reunió
dels temes següents:
- Sala Regional: Amb la presència de l’inspector cap de Sala, debati’m les queixes que ens han fet arribar
diferents agents de la mateixa.
De les problemàtiques exposades no te constància, pel que us demanem que exposeu qualsevol cosa que
creieu en notes informatives, tan pel que fa al volum de feina a la que esteu sotmesos, com pel tracte de l’
oficina de suport. Tot i això, és probable alguna xerrada al respecte per aclarir qualsevol dubte.
En quan a material, han repartit uns 50 auriculars i revisaran les bases a la qual estan connectats.
- Manteniment comissaries: s’està portant a terme, segons diuen, amb un alt percentatge de millora, tot i
que hi ha molt a fer. Sembla que per ganes no queda, i que no tothom podrà dir el mateix depenent de
l’estat de les dependències: aires condicionats, ascensors, etc...., i els imprevistos que puguin haver.
A l’OAC de Ciutat Vella arribaran unes 18 cadires, i estan cercant cadires pel menjador.
Estan acabant de realitzar les mesures d’adequació de la galeria de tir.
- Material en general:
- Vehicles: hi ha 3 baixes. Es repararan vehicles que no estan pendents del proper canvi previst al
setembre. Hi ha un increment d’uns 50 vehicles per la transferència d’algunes unitats a la Regió.
- Roba: hi ha estoc, fins i tot de botes, sempre entenent que seria per peticions extraordinàries.
- Eines de defensa: la Regió no té constància de què la DGP doni accés als esprais de defensa a les
unitats d’investigació i encara menys a les USC’s. Pel que fa a les defenses extensibles no hi ha
estoc.
- ASTMET: Durant el juliol es dotaran de 20 radiotelèfons, i encara s’està pendent de l’obertura de
la OAC de Sants.
- Ordinadors PC’s: Es preveu que es canviïn a partir de setembre. Esperem que aquesta vegada
sigui així.
- Es revisaran l’estat dels cascs en general, ja que diuen que no tenen una caducitat concreta.
- L’administració es farà càrrec de la neteja de la roba dels instructors de tir, pels quals també es
tindran aparells per mesurar el plom en la galeria durant les pràctiques.
Recordeu, feu nota informativa de qualsevol problemàtica, incidència, .... i no deixeu de comunicar-nosho per tal que des del sindiCAT puguem fiscalitzar tot allò que ens arribi i donar-li resposta.
Salut!
Jordi MESTRES delegat del CAT a la RPMB email: bcn10.cat@gmail.com
Rafa SANCHEZ delegat d’USC email: catsecciousc@gmail.com
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