Reunió RPMB i sindicats 16/06/21
Hem tingut la reunió ordinària amb els temes següents tractats:
Manca Vehicles. S’està pendent de 382 vehicles nous per l'últim trimestre d'aquest
any.
Actualment hi ha força vehicles a taller i alguna baixa. Des de suport regional
s'intenta distribuir depenen de les mancances i les prioritats de les diferents
comissaries.
Climatització edificis. Algunes comissaries han tingut problemes de climatització
que s'han anat resolent amb canvis de Fancoils.
Cada any, en mes o menys mesura, tenim una situació semblant i demanem que es
posi fil a l'agulla per resoldre aquestes problemàtiques per no arribar a aquestes
situacions extremes.
Les Corts, hi ha hagut un problema important coincidint amb el pic de calor d'aquesta
última setmana i està en vies de solució. En algunes zones de la planta baixa s'ha
arribat als 30 graus. S'han comprat diferents Pingüins per resoldre aquesta situació.
En aquest edifici, també a la planta baixa hi ha problemes amb els lavabos, es va fer
passar una càmera per les canonades, estan pendents de l'informe corresponent
Ciutat Vella, degut als 2 mesos i mig d'obres pel tall de l'aigua, s'instal·laran 7
dutxes provisionals
Coordinació de les OAC's, se'ns comunica que per la millora de la qualitat, els
efectius que siguin de Q5, mantindran aquests servei durant 3 cicles, o sigui uns 3
mesos en aquest servei de les diferents comissaries, a part que es puguin anar fent els
respectius cursos d'OAC que es vagin demanant pels que no en tinguin.
Nova OAC de l'Eixample del carrer Aragó, segons se'ns diu està tenint força
acceptació, es posarà un traductor de cara aquests mesos d'estiu.
Vam fer visita de riscos el dia 09/06, pendents de tenir l'informe de les mancances
identificades.
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Nivell 2. Des dels sindicats ja fa temps s'està demanant el nivell 2 per diversos
serveis de la regió: les OAC's (URIA, URIV, etc), les Sales, grup de GUILLA. Des
de la regió s'han fet les peticions sense tenir resposta. Son temes pendents des de fa
uns anys, sobre tot les OAC's i Sales.
Des del sindicat s'insistirà sempre en aquestes peticions pendents històriques, que
esperem puguin tenir fruit algun dia amb aquesta administració.
Manca d'efectius, marxaran uns 27 efectius pel Pla de Costa, les mancances es
cobririen amb hores extres.
Hi ha hagut un reforç d'efectius a la URIA, la regió comenta que aquest servei no
segueix les mateixes directrius que la roda de l'ACD, en principi es va dir que seria
per 6 mesos, esperem que ho puguin complir.
Magatzem de substàncies a Nou Barris, aquests espai encara està pendent del vist i
plau i del protocol de seguretat, que la pròpia CGIC estaria elaborant. La intenció és
que agents de l'ARSET es facin càrrec en els horaris que s'estipulin.
Estarem pendents de les condicions de treball i seguretat dels efectius que hagin
d'estar en aquest espai.
Guàrdies investigació, s'ha fet un quadrant el més real possible, perquè tothom faci
les mateixes guàrdies en les 52 setmanes de l'any. S'ha de tenir en compte que els
diversos concursos de promoció i provisió que hi ha en curs poden alterar aquests
números.
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