REUNIÓ PERIÒDICA DE LA RPMB – SINDICATS 28/05/2013
La reunió periòdica de la RPMB amb els sindicats continua sent bastant simple. Amb l’excusa
recurrent del pressupost se segueix l’estela del Departament, dilatar totes les problemàtiques
existents:
-

-

S’amplien el rèntings dels vehicles,
els CP’s, tot i que es puguin fer reunions amb Justícia segueixen igual, si més no pitjor.
El canvi d’ubicació de la OAC de Sant Martí segueix igual, no s’acaben de decidir en la
distribució dels llocs.
Disminució del personal de vigilància privada en diferents edificis passant a ocupar-se'n el
CME. Fins i tot d’edificis obsolets com el del C/ Pujades, que ni la porta d’entrada es pot
tancar i per dintre està en estat lamentable de manteniment, i tot per vigilar "una
màquina que hauria d’haver estat traslladada".
La roda d’efectius de les ACD’s no es farà fins a finalitzar el concurs general. Tot i que
diguin que serà pel setembre/octubre, no hi ha una data definitiva.
Les UI’s de les comissaries segueixen esperant que la seva destinació sigui per ABP’s, la
Regió no sap quan ni com es farà.

Temes ja esmenats:
-

-

El pàrking de Les Corts es podrà fer servir a partir d’aquest cap de setmana (no acabem
d'entendre que fins ara no s'hagi permès en caps de setmana ja què no hi ha personal
d'administració).
Estació de Sants. S’ha remodelat l'espai destinat als agents de l’ASTMET i es facilitaran
mes mòbils.
ARRO. Es repartiran les granotes d’estiu als 10 efectius que mancaven per donar.
Traductors. Tot i que aquest servei se segueix fent a demanda, s’està parlant amb
l’Ajuntament de Barcelona per continuar amb els informadors turístics que havien a les
ABP’s de Eixample, St. Martí, Ciutat Vella i l’OAC Plaça Catalunya.

Insistim en què comuniqueu qualsevol problemàtica. Feu notes informatives, fotos, etc, des del
sindiCAT es farà tot el possible per esmenar-ho o denunciar-ho si fa falta.
Salut!
Jordi MESTRES MESTRES i Joan COSTA MONFORT delegats del CAT a la RPMB
Barcelona, a 30 de maig de 2013
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