REUNIÓ REGIONAL RPMB 19/11/2014
El passat 19 de novembre es va dur a terme la reunió regional de la
RPMB. A continuació us exposem un resum dels temes més
importants que es van tractar.
PARC MÒBIL. S’ informa que per la RPMB i Serveis Centrals s’ han rebut 28 vehicles t’ un total de 31, que
hi hagut un total de 19 baixes per sinistre total i que durant el primer trimestre del 2015 haurien d’ arribar 109
vehicles. Es demana fer nota informativa en cas de sinistre i pel tema de les avaries, tot i que ho gestiona
directament el servei d’ Administració, si l’ avaria persisteix, també es demana fer nota informativa. En quan a
la neteja del parc mòbil, es notifica que es du a terme una vegada al mes. Se’ns informa que el parc és el que
tenim i que es fa la millor distribució possible.

ASTMET. S’ està treballant per millorar les comunicacions a la xarxa del Metro però ara mateix el més òptim
són els mòbils i el Whatsapp. Se’ns informa que es fan simulacres amb antenes mòbils per casos d’
emergència amb bons resultats. En quant a l’ OAC de Sants, el període de prova des del juliol s’ha saldat
amb unes 800 denúncies i resta pendent determinar si es farà càrrec ASTMET o ABP Sants. Així mateix, s’
estudiarà el tema de la distribució de l’ espai per poder fer algun canvi.

CIUTAT VELLA. Se’ns informa que resten pendents diferents actuacions en quant a pintura, etcètera així
com també els aparells de climatització. Pel 2015 s’ ha aprovat fer el sostre de la peixera, hi ha previsió de
substitució dels panells de climatització i s’ estudiarà el tema de les males olors al vestidor d’ homes.

SANT MARTÍ. Sobre el tancament de l’accés del carrer Àvila, resta pendent de definir actuació i el possible
cost de la mateixa. En relació a l’ ascensor, s’ està pendent d' arreglar l'avaria mecànica.

EIXAMPLE. L’estàtica de la porta del pàrquing és una sortida d’emergència i per aquest motiu és complicat
efectuar qualsevol mena de garita pels agents que realitzen la seva tasca. No obstant això, s’estudiarà
suprimir l’estàtica de la porta del pàrquing de 1 a 5 de la matinada.

LES CORTS. Pendents de millores a la garita de Travessera per l’any 2016.
EFECTIUS URIA. No es té cap intenció de fer cap roda amb la gent provisional. Valoren la feina que fan
d'instrucció i la prioritzen. Faran una millor distribució de l'espai que tenen.

ARIC. La roda de custodia es farà amb un sol sorteig independentment que una persona hagi entrat al febrer
o al març.

OAC CATALUNYA. Pendent d’estudi per ficar una pica al menjador.
ORDINADORS. Substitució prevista entre febrer i maig.
TIR. S’està treballant per definir un calendari de pràctiques perquè no hi hagi gent que estigui 2 anys o més
sense tirar.

EFECTIUS. Estem patint una disminució d'efectius al carrer degut a que fan tasques de vigilància a les
comissaries així com els que marxen per concursos d’especialitats. Si contem que portem 3 anys sense
promocions, valorem que això seguirà passant i anirà a més.

CONFLICTES. Informeu-nos de qualsevol conflicte que pugueu tenir al servei ja que, segons afirma la
Regió, intenten solucionar-los el millor possible. Recordeu que el sindicat està per ajudar i evitar aquestes
situacions. Si més no, informeu de la situació i valorem els passos a seguir.
Barcelona, 19/11/2014
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