REUNIÓ AMB ELS CAPS DE LA REGIÓ DE BARCELONA
El passat dijous 4 de febrer va tenir lloc la reunió periòdica dels representants de
l’administració, els Caps de la regió i els representants sindicals.
Es va fer la presentació del nou comissari Molinero i l’intendent Verger. La reunió tenia
més de 90 queixes i propostes entre totes les organitzacions sindicals, aquesta
quantitat de punts a l’ordre del dia va fer que no es poguessin tractar tots els temes.
El que sí va quedar palès va ser la deixadesa del centres de treball de titularitat del
departament de Justícia (CP Homes, Ciutat de la Justícia, TSJC); les mancances
estructurals de les OAC de plaça Catalunya i estació de Sants degut a les
instal·lacions prehistòriques de TMB i Adif respectivament; les contradiccions de les
ordres de servei a CP Dones i, sobretot, problemes de manteniment, vestuari i
prevenció; les ubicacions dels serveis com l’URPA, a l’edifici del c/ Bolivia, sense les
condicions òptimes i a l’espera d’un canvi, a l’ABP St. Andreu?
És lamentable la gran quantitat d’incidències relacionades amb reparacions, averies,
climatització i que aquestes no les gestionin els propis caps amb la rapidesa i diligència
que la dignitat dels moss@s es mereix.
Aquesta no és l’acció sindical que els delegats de Barcelona han de denunciar ja que
hi ha comitès específics per tractar aquests temes. El que reivindiquem són condicions
de treball dignes, ordres de serveis no arbitraries ni contradictòries, seguretat amb els
protocols d’actuació. Els moss@s NO han de netejar vehicles amb residus
orgànics (Trasllats), ni desplaçar-se sols per tota la regió per cobrir un altre
centre deixant el propi sense vehicle (CP Dones), ni han de patir la denegació
d’AP’s sistemàtica, ni patir un romanent abusiu i mal gestionat, ni prohibir
menjar en el temps de descans (Palau)...
Tot i així, l’únic positiu de la reunió va ser el compromís de mantenir mecanismes de
comunicació amb l’Oficina de Suport de la regió i amb el mateix comissari i/o el sots
cap de la RPMB (els posarem a prova per confirmar que la voluntat de comunicació
permanent és real).
Així doncs, comuniqueu-nos les incidències, abusos i irregularitat que n’hi ha
més que les que ens arriben i així activem la nostra acció sindical i jurídica.
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