Reunio RPMB i sindicats 04/03/21
- Hem tingut la reunió ordinària amb els següents temes:
- Material antiavalots i protecció comissaries, el material antiavalots està obsolet i
caducat majoritàriament, el vehicles nous venen amb cascos negres antiavalots,
Pel que fa a la millora de protecció dels edificis es tractaria en les comissió
d'infraestructures corresponent donat que la regió no te aquesta potestat.
Se’ns diu que s’està treballant al respecte en estudiar-ho.
Anem tard com sempre, i a remolc dels aconteixements sense cap previsió.
- Vacunació, l’estat actual es 2572 si s’han vacunat i 766 no, aquí no entrarien els
majors de 55 anys que s’està pendent de que salut doni les directrius al respecte. Els
procés de vacunació el marca salut i sempre s’estar pendent de les pautes que donen.
A data d’avui hi ha 12 positius i 38 confinats de Covid 19
En el proper comitè del 26/03 es donarà mes informació respecte al procés de
vacunació.
- Material, s’està pendent de 382 vehicles nous per després de l’estiu per tot el
territori, sense saber com es farà la seva distribució.
Respecte a la uniformitat, concurs adjudicat al desembre passat, es procedirà a les
entregues al març/abril.
- Covid 19, en quan a mascaretes es fa per lots a les diferents regions, si hi ha mes
demanda en algun servei en principi es te estoc per donar-ne.
Pel que fa a les neteges de vehicles, hi ha de mensuals, i a demanda
d’extraordinàries, respecte als edificis seria la mateixa situació
- Manteniment edificis i infraestructures
Sant Martí, resolt temperatura dutxes des de 17/02, s’ha demanat intervenir en el
lliscament del paviment del pàrking c/Avila, tal com algunes intervencions per
milorar els accessos a l’ABP, tot quedaria en mans d’infraestructures i el pressupost
per poder fer-ho
Sarrià, des de el 19/02 ja està arreglada la porta d’entrada al pàrking, el temps de
tancament de la primera tanca es el mínim que està estipulat.
http://elsindi.cat/

https://twitter.com/INFOCATME

Nou Barris, el búnker està en procés de donar cobertura amb càmeres des de la
cabina de l’entrada de l’ABP, la regió no te coneixement de com es pensa fer la
gestió d’aquest espai, la seguretat exterior i interior es primordial.
o Respecte a la climatització es licitarà un refredador nou, fins llavors es
prendran les mesures provisionals de cara a l’estiu
Les Corts, s’ha demanat tancar mes l’espai de la cabina per accés a l’OAC, per estar
mes protegits de cara en fora a la Travessera de Les Corts.
o Fotocopiadora URIA en tenen 2, una des de 20/11/20 i una altre des de
01/12/21, pel que en principi estarien coberts.
CD Barceloneta, s'està mirant de solventar els problemes tècnics amb CITRIX, un
canvi de sistema i evitar les aturades actuals
- Operativa, hi ha una manca generalitzada de comandaments que s'espera solventar
en part en l'actual concurs de promoció.
Sala regional, està amb 7 efectius per sota,
ACD les Corts, 10 efectius per sota, aquí i ha força moviment d'efectius, roda
prevista al maig, es demana tenir els criteris d'assignació, la descentralització de les
custòdies es un tema recurrent tot i que en casos de congestió es traslladen a l'ABP
Horta, però un canvi al respecte milloraria les condicions actuals.
Edifici c/Iradier, s'està fent com un servei d'Arset, i d'aquí van cobrint serveis de la
mateixa àrea, s'està instal·lant un monitor a l'ABP Sarrià per mirar de que es
controlin les incidències i així evitar fer aquest servei, cosa que des de la regió no
tenen potestat ja que aquesta situació ve sobrevinguda de prefectura, estarem
pendent de la seva evolució.
Guàrdies UI's regionals, des de l'1 de febrer s'ha creat unes guàrdies conjuntes de
tota la regió a Les Corts, durant festius/caps de setmana i nits, s'acaba de publicar un
quadrant anual de guàrdies entre les 10 ABP's i amb binomis de les mateixes fins a
la 22ena setmana, cosa una mica agosarada tenint en compte com evoluciona
aquesta pandèmia, han donat dades generals de entre 1 i 2 guàrdies màxim a l'any
entre caporals i agents tan de nit com de dia.
o S'ha reclamat poder augmentar els efectius pel proper concurs amb aquesta
previsió,
o formació que manca en alguns efectius de les UI's,
o material com auriculars, vehicles, etc, tot això pendent de que hi hagi
pressupost, com sempre.
Cosa que no tenim clar que ho tinguin en compte, ja que sempre es fan les
coses amb manca de previsió com sempre
Anirem veient com evolucionen aquestes guàrdies en les properes setmanes, i les
problemàtiques que puguin sortir.
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