REUNIÓ RPMB – SINDICATS 19/12/11
Després de 7 mesos sense convocar-nos, el motiu de l'Administració era les eleccions
sindicals, bona excusa per a aturar-ho tot. Per més inri, només iniciar la reunió la primera frase
del cap de regió és per "felicitar a la UGT” per haver guanyat les eleccions sindicals .... té
pebrots la cosa. Així ens va al col·lectiu, entre sindicats que guanyen com guanyen i
comandaments que donen rellevància a aquests resultats.
Pel que fa a les problemàtiques més importants, diríem que seguim amb les mateixes:
retallades per uns i altres i al mig el moss@s.
. Vehicles que s'espatllen i moss@s pendents de no quedar-se penjats; motos que si no són de
rènting es demora la reparació; ..... continuem amb els poquets amb bateries cada cop més
defectuoses i que s'esgoten tot sovint, amb aquest panorama ens podríem quedar a comissaria a
esperar a què ens requereixin.
S’han retirat 47 vehicles del parc mòbil de Barcelona per les retallades, a no ser que sigui per
la no renovació del rènting, que tot plegat és el mateix.
. Armariets del CP Model: ens diuen que Justícia no té diners. Des del CAT vàrem expressar
que si Justícia no ho facilitava que la DGP ho fes amb el contingent que tingués. Tot són
esforços per solucionar el problema, però continua igual, diuen que ho estudiaran.
Estan pendents de la dotació d’una furgoneta a l’ARSET per anar al Tir. Serveis com el Palau
no deixen agafar el cotxe amb l’excusa de què no està per aquestes coses, Per què estarà?
Segueixen pendent de dotació els pantalons del grup de motos i les defenses extensibles. S’ha
reduït el servei de manteniment a les dependències policials i el servei de traductors ....
agafarem el diccionari i endavant!.
Bé, com podeu veure les retallades no ens afecten en res, tot funciona com la seda, aquest
govern es bon gestor, meravellós i solvent!!. Tot en contra de les treballadores i treballador
públics i dels servei que prestem.

Salut i mobilitzacions!!!
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